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Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

1. OBJECTE 

 

L’objecte del projecte és el disseny d’un tramvia de mercaderies basat en la 

plataforma ALSTOM CITADIS. 

 

2. ABAST 

 

- Es descriurà la situació actual dels tramvies de mercaderies. 

- S’estudiarà la gamma Alstom CITADIS amb l’objectiu de determinar el 

model que millor s’ajusta pel transport de mercaderies. 

- Es descriuran els equips principals del tramvia Alstom CITADIS. 

- Es definiran les especificacions bàsiques que ha de satisfer el tramvia de 

mercaderies. 

- S’identificaran aquells elements que s’han d’eliminar i/o modificar del 

tramvia de passatgers per adaptar-lo al transport de mercaderies. 

- Es proposaran vàries alternatives i se seleccionarà la millor per cadascun 

dels elements a incorporar o a modificar del tramvia de passatgers. 

- Es faran els càlculs necessaris per tal de determinar les capacitats 

màximes de càrrega, tant en massa com en volum, del tramvia de 

mercaderies. 

- Es faran els càlculs necessaris per tal de comprovar la validesa de les 

modificacions implantades al tramvia. 

- Es realitzarà l’estudi d’impacte ambiental. 

- Es farà el pressupost de les modificacions proposades. 

- Es redactarà el plec de condicions tècniques referent a les modificacions 

introduïdes. 

- No es farà l’anàlisi dels riscos laborals, ni dels derivats de la utilització del 

tramvia ni dels derivats de la seva construcció. 

- No s’estudiaran els elements mecànics d’unió entre les modificacions i el 

tramvia per la desconeixença de les interferències existents amb altres 

elements del tramvia. 
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Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

3. JUSTIFICACIÓ 

 

La distribució de mercaderies a les grans ciutats és un problema creixent ja que 

suposa un increment en la congestió del trànsit i alhora disminueix la qualitat de 

l’aire. En aquest sentit, des de la Unió Europea s’està fent èmfasi en la millora de 

la qualitat de l’aire, tal i com queda palès a la Directiva 2008/50/CE. Això provoca 

que, des de les institucions, es prenguin mesures, com per exemple, en el cas de 

Barcelona, limitar la velocitat màxima de circulació i instaurar la velocitat variable 

als accessos a la ciutat.  

Dins d’aquest marc de la millora de la qualitat de l’aire i de la gestió del trànsit, 

les grans ciutats europees estan fent una clara aposta pel tramvia. Com en el 

cas de la ciutat de Barcelona, on s’està estudiant la possibilitat de reduir en un 

70 % el trànsit de la Diagonal i estendre el tramvia en el tram comprés entre la 

Plaça Francesc Macià i la Plaça les Glòries1.  

Les característiques principals del tramvia que són les que han permès el seu 

auge són2: 

- Alta capacitat: permet transportar entre 3000 i 11000 passatgers per hora 

i sentit. 

- Velocitat i regularitat: presenten un velocitat comercial i índex de 

puntualitat superiors a altres sistemes de transport públic, com ara 

l’autobús. 

- Fiabilitat: sistema d’alta fiabilitat que permet operar amb regularitat durant 

les hores puntes adaptant les freqüències de pas. D’altra banda també és 

capaç d’operar amb condicions climatològiques adverses, com neu o gel. 

- Confort i accessibilitat: els nous vehicles, amb bones suspensions i 

circulant per vies noves assoleixen nivells de confort molt elevats. 

Paral·lelament, amb la tendència creixent del desenvolupament de 

tramvies de pis baix, s’està millorant molt l’accessibilitat. 

- Seguretat: el transport amb tramvia és més segur que el transport per 

carretera. A més, una bona política de senyalització, afavorint el tramvia 

en cruïlles, i amb un bon disseny de les estacions, s’augmenten 

considerablement els nivells de seguretat a un cost reduït. 

- Respectuós amb el medi ambient: la majoria dels tramvies disposen de 

tracció elèctrica, fet que fa disminuir els nivells de contaminació de l’aire. 

                                                 
1 Redacció La Vanguardia, 03.04.2009. “Pautas para la nueva diagonal”, La Vanguardia, suplement Vivir. 
2 International Association of Public Transport: www.uitp.org 
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A més, disposen del sistema de recuperació d’energia en les frenades. A 

la vegada, el tramvia és silenciós, i es poden prendre mesures per tal 

d’evitar la transmissió de vibracions i sorolls a l’entorn. 

- Adaptable: el tramvia pot operar per les diferents zones de les ciutats, ja 

sigui al centre o a la perifèria, elevat o soterrat, entre la gent o en vies 

segregades, i alhora, s’ha desenvolupat la tecnologia suficient per 

permetre que el tramvia s’acobli amb facilitat a la infraestructura del 

trànsit per carretera, com per exemple, eliminant la catenària. 

- Contribueix a la bona imatge de la ciutat: els tramvies moderns presenten 

una estètica molt acurada que s’integra amb facilitat a la ciutat i segons la 

percepció de la gent, donen aires de modernitat a la ciutat. 

- Impacte sobre la vida urbana: l’impacte del tramvia sobre la ciutat és 

considerable, no és com afegir una nova línia de bus, sinó que requereix 

d’acords polítics a llarg termini per potenciar-ne el seu ús, i alhora serveix 

com a punt generador de riquesa, ja que facilita el desenvolupament de 

les zones on s’implanta. 

 

Per tot això, l’objectiu és aprofitar el mateix concepte i els avantatges que ofereix 

el tramvia en el transport de passatgers pel transport de mercaderies, així com la 

creixent sensibilització per part de la societat pel que fa al respecte al medi 

ambient i les millores tecnològiques que han experiment els LRV en els últims 

temps.  

En aquest context es fa necessari el disseny d’un nou concepte de tramvia, el 

destinat a mercaderies, que és el que es proposa en aquest projecte. 

La necessitat del disseny d’un tramvia pel transport de mercaderies rau en el fet 

que els sistemes actuals no s’ajusten als paràmetres necessaris per la circulació 

a grans ciutats.  

En l’actualitat, el sistema més estès pel transport de mercaderies per ferrocarril 

és el del concepte d’una locomotora, ja sigui elèctrica o diesel, que arrossega tot 

un seguit de vagons amb la càrrega corresponent, com es pot observar a la 

Figura 3-1. 
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Figura 3-1: Tren convencional de mercaderies. FONT: www.railwaymania.com 

 

Ara bé, aquesta tecnologia s’encamina a assolir velocitats comercials i potències 

més elevades per augmentar la capacitat de transport per tal de fer-lo rentable a 

l’engròs, i a la vegada per optimitzar el transport de contenidors marítims a grans 

distàncies. 

En canvi, a les ciutats, el concepte és totalment diferent degut a les necessitats 

del client i a la tipologia de càrrega a transportar. És necessari un flux continu de 

subministrament al llarg del dia (tenint presents les hores punta i vall) de 

mercaderies majoritàriament de poc volum. També interessa la facilitat en la 

càrrega i la descàrrega, la simplicitat dels equips de manutenció, l’impacte visual 

i la seguretat pel vianant, aspectes que pot satisfer un tramvia actual ja que 

ofereix una altura de càrrega i descàrrega molt inferior, la tracció repartida, la 

possibilitat de circular en ambdós sentits i incorpora tots els sistemes de 

seguretat per circular per ciutat i garantir la seguretat dels vianants, oferint així 

una proximitat al client molt superior al transport ferroviari convencional. 

Un altre punt a destacar, és que el transport de mercaderies per ferrocarril, tot i 

l’evident manca de flexibilitat, assegura una millor gestió de la mercaderia i una 

reducció de costos per part dels clients. Hi ha exemples d’indústries que han 

apostat per crear una línia de ferrocarril pròpia, com Seat, Solvay i CELSA a 

Catalunya o Maersk i Jaguar al Regne Unit. 
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En aquest sentit, en els últims anys s’ha despertat l’interès de varis organismes 

relacionats amb el món ferroviari. Entre aquests destaca la SCNF3, principal 

operador ferroviari francès, que a través del departament d’investigació i 

desenvolupament ha llançat la idea del tramvia de mercaderies. Addicionalment, 

a França, a partir del 2001 s’ha iniciat el PDU (Plan de Déplacements Urbains)4, 

que proposa a les ciutats que elaborin plans per recuperar les antigues estacions 

de mercaderies que degut al creixement urbanístic es troben a l’interior de la 

ciutat i que han quedat en desús. També destaca l’empresa holandesa 

CityCargo5, encarregada de la distribució de mercaderies per Amsterdam amb 

tramvia, que actualment està negociant amb altres ciutats, com La Haia, la 

implantació del sistema. Cal puntualitzar que segons informa la revista 

International Rail Journal6, l’operador del CityCargo d’Amsterdam ha fet 

suspensió de pagaments recentment, i s’està estudiant la possibilitat de que 

Veolia es faci càrrec de la continuació del projecte ja que creu en la seva 

viabilitat.  

 

 

Figura 3-2: CityCargo d’Amsterdam. FONT: CityCargo 

 

Un altre punt a destacar és que actualment unes 240 ciutats europees disposen 

d’infraestructures suficients per tal d’implantar-hi aquest concepte. En aquest 

sentit, segons cita l’empresa CityCargo, ciutats com Brussel·les, Gent, París, 

Lisboa, Berlín, Viena, Praga, Riga, Tokyo i San Francisco han mostrat interès per 

l’aplicació del tramvia de mercaderies.     

Paral·lelament, altres ciutats europees que disposen de tramvies de 

mercaderies, són: 

                                                 
3 Berthier, Philippe, 2009, “Urban Logistics: A Freight Tram that meets city traffic requirements”, SCNF: IDEÉS 
& INNOVATIONS 
4 Robinson M., Mortimer P., 2004, “Urban Freight and Rail. The State of Art”, BESTUFS. 
5 www.citycargo.nl 
6 International Rail Journal, 2009, “Amsterdam Freight Tram Operator Calls in Receivers”, International Rail 
Journal, vol.49, no. 2, pp. 10. 
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- Dresden, Alemnya: CarGo Tram7. Projecte nascut amb un únic objectiu, 

el d’abastir el centre de producció que el grup Volkswagen té al centre de 

la ciutat de Dresden. 

 

Figura 3-3: CarGo Tram de Dresden. FONT: wesleydegreef.wordpress.com 

 

- Zurich, Suïssa: Cargo Domino8, projecte destinat per la recollida 

d’escombreries de la ciutat, dut a terme per l’empresa ERZ. 

 

Figura 3-4: Cargo Domino de Zurich. FONT: www.vbz.ch  

 

- Viena, Àustria: GüterBim9, projecte que s’inicia al 2004 pel transport de 

mercaderies per la ciutat. 

 

                                                 
7 www.eltis.org 
8 www.vbz.ch 
9 www.guterbim.at 
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Figura 3-5: Güterbim de Viena. FONT: www. mobilitytech.it 

 

- Karlsruhe, Alemanya: Cargo Sprinter10, model de distribució de 

mercaderies basat en un tramvia dual, és a dir, que pot operar a 15 kV 

AC i a 750 V DC. Aquest fet permet recórrer distàncies més llargues 

aprofitant infraestructures existents. 

 

Figura 3-6: Cargo Sprinter de Karlsruhe. FONT: www.milrail.ca 

 

 

En referència als efectes que pot generar a l’empresa, l’existència d’un tramvia 

de mercaderies dins la gamma de productes CITADIS és un tret diferencial 

                                                 
10 Dorner R.,2001, “Concepts for Rail Based city distribution. Requeriments and case studies” . ECONSULT. 
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respecte la competència que pot incidir sobre els operadors en l’assignació dels 

contractes, ja que ofereix la possibilitat d’augmentar la utilitat de la 

infraestructura, augmentar-ne el rendiment i per tant, escurçar els temps de 

recuperació de la inversió. A la vegada, és una proposta interessant pels polítics 

encarregats de prendre la decisió d’instal·lar o no una xarxa de tramvies per la 

ciutat, ja que els proporciona motius addicionals per justificar la necessitat de la 

infraestructura. 

Tal i com es desprèn dels casos exposats anteriorment, on ja s’ha implantat 

aquest concepte, el tramvia de mercaderies és molt versàtil pel que fa a la 

tipologia de càrrega a transportar, des de mercaderies comercials fins a 

deixalles. En aquest sentit, aprofitant els avantatges de la concepció modular del 

tramvia, es podria generar un catàleg de solucions adaptables a les necessitats 

del client i que donin resposta a la problemàtica particular del transport de 

mercaderies específiques. Aquest catàleg podria contemplar:  

- Mòduls refrigerats pel transport de productes congelats. 

- Mòduls pel transport d’escombraries o de residus com ara el vidre, paper 

i cartró o envasos. 

- Mòdul pel transport de residus. 

- Mòdul adaptat pel transport de productes frescos. 

- Mòdul concebut pel transport d’equipatges i paqueteria. 

 

A mode de resum, els principals avantatges que ofereix un tramvia de 

mercaderies són11: 

- Reducció de les emissions de gasos contaminants a les ciutats 

- Reducció de la contaminació acústica a la ciutat 

- Descongestió del trànsit 

- Millores en la logística i la gestió de les mercaderies 

- Reducció de costos logístics 

- Increment en la seguretat del trànsit 

- Reducció del cost de manteniment de la calçada 

- Creació de llocs de treball 

- Augment de la utilitat de les infraestructures. 

 

                                                 
11 www.citycargo.nl 
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Atenent a tot el que s’ha exposat anteriorment, es pot observar la necessitat del 

desenvolupament d’un nou concepte de transport de mercaderies per les ciutats, 

basat en el ferrocarril, per tal de donar resposta a les necessitats 

mediambientals, per reduir la congestió de les grans ciutats i per donar un 

avantatge competitiu a l’empresa. 

Per tots aquest motius, en aquest projecte es proposa el disseny d’un tramvia de 

mercaderies. 
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4. DESCRIPCIÓ DEL MERCAT DELS TRAMVIES 

 

Els principals fabricants de tramvies actuals són: 

- Bombardier (EEUU) 

- Siemens (Alemanya) 

- Alstom (França) 

- Skoda (República Txeca) 

- Ansaldo (Itàlia) 

- Kinki Sharyo (Grup Kintetsu, Japó) 

- CAF (Espanya) 

- Stadler (Suïssa) 

Entre aquests es reparteixen el mercat, segons dades del període 2003-2007,  

tal i com es mostra a la Figura 4-1. 

L’altre fet a destacar és que les estimacions dels fabricants de material ferroviari 

estimen un creixement sostingut del sector dels Ligth Rail Vehicles (LRV)  amb 

una demanda de 500 tramvies anuals. 

 

 

Figura 4-1: Segmentació del mercat dels LRV 2003-2007. FONT: ALSTOM  
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A la Taula 4-1 es mostren els models més destacats de cada fabricant.  

Fabricant Model 

SIEMENS 
COMBINO 
AVENIO 
ULF 

BOMBARDIER FLEXITY 

ALSTOM 
CITADIS 
REGIÓ CITADIS 

ANSALDOBREDA SIRIO 
CAF URBOS 
STADLER VARIOBAHN 
KINKYSHARYO 5100 SERIES 
SKODA ELEKTRA 

Taula 4-1: Llista de fabricants i models de tramvia actuals. 

 

Cal destacar la presència del fabricant i operador CityCargo, que actualment es 

dedica a la comercialització del CargoTram, en operació en fase de proves des 

de principis del 2006 a la ciutat d’Amsterdam. 
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5. DESCRIPCIÓ TRAMVIA ALSTOM CITADIS 

 

La plataforma CITADIS és la família de tramvies que ALSTOM ha concebut per 

donar servei al transport de passatgers a les grans ciutats.  

Els tramvies són considerats com a LRV que circulen per una via segregada 

enmig del tràfic per carretera. Acostumen a circular a una velocitat màxima de 

70-80 km/h i poden transportar, en funció de les configuracions, entre 3500 i 

10000 passatgers per hora i sentit amb un interval de temps entre estacions de 2 

o 3 minuts. Les distàncies normals recorregudes oscil·len entre 5 i 15 km amb 

una freqüència entre parades de 500m a 2km. 

Aquesta plataforma està pensada de forma modular, permetent una gran varietat 

de configuracions i una producció més eficient, a l’hora que permet que el client 

personalitzi el tramvia al seu desig. Aquesta modularitat permet assolir un temps 

de subministrament al client que oscil·la entre 18 i 14 mesos des de que es 

formalitza el contracte. 

Al llarg del temps, s’han anat adaptant les característiques del tramvia a les 

necessitats dels passatgers. En aquest sentit s’ha passat dels tramvies amb 

accés alt, Hannover (144 tramvies) i Manchester (26), als d’accés i superfície al 

mateix nivell, Würzburg (20), Brussel·les (51) i Barcelona (37), facilitant l’accés 

als passatgers i permetent una mobilitat total per l’interior del vehicle dels 

usuaris. La transició entre les dues propostes són els tramvies de pis parcialment 

baix (70 %), com és el cas del tramvia de Montpeller (30), on només els vagons 

que no disposen de bogi tenen accés a nivell de l’andana. A la Figura 5-1 i 

Figura 5-2, s’hi observen les dues variants actuals. 

El fet que el tramvia sigui de pis baix suposa que tots els equips s’hagin de 

col·locar al sostre.  

El resultat dels tramvies de pis baix integral és conseqüència del 

desenvolupament dels bogis fins al model actual, ARPEGE 350.  

 

 

Figura 5-1: Pis baix parcial. Tramvia Montpeller 1997. FONT: ALSTOM 
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Figura 5-2: Pis baix integral. Tramvia Barcelona 2000. FONT: ALSTOM 
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5.1. GAMMA CITADIS 
 

La plataforma CITADIS és modular, i com s’ha comentat anteriorment, admet 

vàries configuracions segons les necessitats del client. En aquest sentit, en 

primer lloc es detallarà la nomenclatura dels diferents models i les 

característiques principals de cadascun d’ells.  

Un model comercial rep el nom general següent: CITADIS X0Y, on: 

X: Longitud aproximada de la configuració del vehicle multiplicada per 10, en m. 

Y: Indica la distribució dels bogis motors i suports al llarg del tramvia i si són 

pivotants o no. 

A la Figura 5-3 es mostren els diferents mòduls que integren el tramvia CITADIS. 

 

 

M1: Mòdul cabina 1 - C1: Mòdul suspès 1- NP: Mòdul intermedi - C2: Mòdul suspès 2 - M2: Mòdul cabina 2 

Figura 5-3: Mòduls CITADIS. FONT: ALSTOM 

 

Cal dir, que la cabina com a tal és un mòdul independent que pot ser 

personalitzat pel client. A tall d’exemple es mostren imatges de varis projectes 

CITADIS. 

 

 

Figura 5-4: Varietat de cabines. FONT: ALSTOM 

 

Modificant el nombre de mòduls CX i NP s’obtenen les diferents configuracions 

que es mostren a continuació, Figura 5-5, Figura 5-6, Figura 5-7 i Figura 5-8. 

M1 M2 C1 NP C2 



 

21 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

 

Figura 5-5: Model CITADIS 202. FONT: ALSTOM 

 

 
 

Figura 5-6: Model CITADIS 302. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-7: Model CITADIS 402. FONT: ALSTOM 

 
 
 
 
 

 

Figura 5-8: Model CITADIS 502. FONT: ALSTOM 

 

Un projecte d’ALSTOM amb el model 202 es pot trobar a Melbourne, el 302 a 

Barcelona i el 402 a Bordeus. 

Cal destacar que, a partir del model 30Y es poden obtenir les altres 

configuracions afegint mòduls sense la necessitat de fer cap tipus de modificació. 

Aquest fet és el que permet als operadors ferroviaris augmentar la capacitat de la 

xarxa sense haver d’invertir en nous tramvies. L’ampliació no és possible a partir 

del model 20Y.  

Un altra opció de configuració i modularitat és la que té en compte la distribució 

dels bogis motors i suport, i si aquest són pivotants o no. La diferència principal 

entre un bogi pivotant i un que no ho sigui és que en el primer, el vagó pot tenir 

20 m.

30 m.

40 m

50 m.
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una longitud més llarga però no pot ser de pis baix, ja que es requereix una unió 

en forma de ròtula entre caixa i bogi. En canvi, en el cas que no sigui pivotant, el 

vagó ha de ser més curt, ja que el que pivota és tot el vagó i no el bogi, i alhora 

permet la possibilitat del pis baix integral. Com es pot observar, en el model X02, 

el de pis baix integral, tots els bogis són no pivotants i els vagons pivoten 

respecte l’articulació que els uneix. 

 

 

Figura 5-9: Model CITADIS X01. FONT: ALSTOM  

 

 

Figura 5-10: Model CITADIS X02. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-11: Model CITADIS X03. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-12: Model CITADIS X04. FONT: ALSTOM 



 

23 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

També existeix, per part del client, la possibilitat d’escollir l’amplada del tramvia 

que més s’adeqüi a les seves necessitats. En aquest sentit s’ofereixen 3 

amplades estàndards per tots els models comentats anteriorment.  

 

Figura 5-13: Amplada estàndard CITADIS. FONT: ALSTOM 

 

Quant al nombre de passatgers, es poden fer les següents estimacions per 

tramvies de 2650 mm d’ample i sèrie X02. 

 

Model Nº Passatgers asseguts Nº Passatgers drets Total Passatgers 
202 40 100 140 
302 56 144 200 
402 70 230 300 
502 84 316 400 

Taula 5-1: Nº de passatgers aproximats segons model. FONT: ALSTOM 

 

 

5.1.1. REGIÓ CITADIS 
 

El Regió CITADIS és una variant del tramvia CITADIS que s’ha adaptat per tal de 

poder fer trajectes més llargs que permetin comunicar el centre de les grans 

ciutats amb la seva àrea metropolitana. 

La característica principal d’aquest model és que pot incorporar tres sistemes de 

tracció: elèctrica, elèctrica a dues tensions diferents i elèctrica - diesel.  L’objectiu 

de les configuracions és aprofitar infraestructures existents i permetre reduir els 

costos de manteniment, tant del tramvia com de la infraestructura. 

2650 2400 2300 
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Paral·lelament, disposa de més places per passatgers asseguts degut a la 

longitud del recorregut.  

Les diferències principals entre el Regió CITADIS i el tramvia convencional són 

bàsicament la possibilitat de treballar a tensions diferents, que pot assolir una 

velocitat màxima superior, fins als 100 km/h, però per contra disposa d’un 

interval de pas lleugerament superior. 

Principals característiques: 

- Longitud: 36,76 m 

- Amplada: 2650 mm 

- Seients: 93 

- Velocitat màxima: 100 km/h  

- Altura des de l’andana: 360 mm 

- Ample de via: 1435 mm 

- Estructura d’acer. 

 

 

Figura 5-14: Regió CITADIS. FONT: ALSTOM 

 

Com es pot observar a la Figura 5-14, la disposició dels bogis és lleugerament 

diferent a la d’un CITADIS i només un 75% de la superfície interior es troba a 

nivell baix. 

Actualment s’està treballant en l’actualització d’aquest model, que s’anomena 

CITADIS Dualis i que incorpora els nous estàndards de seguretat i un nou 

sistema de comunicació adaptable al sistema europeu ERTMS. 

A tall de comentari, segons l’IFERCAT ( Infraestructures Ferroviàries de 

Catalunya), s’estan duent a terme diferents projectes a Catalunya amb la intenció 
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d’introduir aquest nou concepte de tramvia. Concretament es proposen les 

següents línies de tren – tramvia: 

- Tren – tramvia Camp de Tarragona 

- Adaptació a tren – tramvia de la Línia Lleida – La Pobla de Segur 

- Adaptació a tren – tramvia de la Martorell – Igualada 

- Adaptació a tren – tramvia de la Línia Lleida – Manresa 

- Adaptació a tren – tramvia de la Línia de FGC de Manresa – Súria – 

Sallent. 

- Tren – tramvia aeroport de Girona – Girona – Flaçà – Costa Brava 

 

 

5.1.2. CITADIS APS 
 

El CITADIS APS (Aesthetic Power Supply) és una nova tecnologia que ha 

desenvolupat ALSTOM i que consisteix en alimentar el tramvia mitjançant un 

tercer carril situat entre les vies. Aquesta tecnologia permet eliminar la catenària i 

aconseguir una estètica més acurada, mentre que assegura el mateix rendiment 

i seguretat que la catenària tradicional. Cal comentar que un CITADIS dotat amb 

APS, pot circular també per les vies convencionals. Entre els projectes més 

destacats que utilitzen l’APS cal destacar el de Bordeus, que va entrar en servei 

al 2003 i la nova línia, íntegra amb APS que es construirà a la ciutat de Dubai. 

Els principals avantatges que ofereix, a part de l’eliminació de la catenària, és el 

reduït impacte ambiental i que possibilita realitzar traçats més complexos, que 

faciliten la integració del tramvia a la ciutat. 

A la Figura 5-15 es mostra l’esquema de funcionament. Aquest es basa en la 

captació de l’energia elèctrica mitjançant uns patins que incorpora el tramvia al 

bogi del mòdul central. Aquest carril està format per dos trams clarament 

diferenciats, els aïllants, de 3 m i els conductors de 8m. En passar el mòdul 

central del tramvia per sobre un dels trams aquest s’energitza i proporciona 

l’energia al tramvia per poder operar. Com es pot observar a la figura, el tram 

energitzat sempre es troba sota l’ombra del tramvia, garantint així la seguretat 

dels vianants. 
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Figura 5-15: Esquema funcionament APS. FONT: ALSTOM 

 

A la Figura 5-16 es pot observar la seqüència del funcionament de l’APS. En un 

primer moment només hi ha un dels trams conductors de 8 m activat. A mesura 

que el tramvia es desplaça s’activen dos trams, just en l’instant en que cada eix 

del bogi es troba sobre un tram diferent. Tot seguit, el primer tram es desactiva 

per continuar activat el segon. Com es pot observar en cap moment hi ha hagut 

una interrupció en el flux. 

 

Figura 5-16: Seqüència de funcionament APS. FONT: ALSTOM 

 

La tecnologia APS es va implantar per primera vegada l’any 2003 a Bordeus  i 

actualment s’estan planificant tres projectes més amb aquesta tecnologia a les 

ciutats de Reims, Angers, Orleans i Dubai. 
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Figura 5-17: CITADIS APS en operació. FONT: ALSTOM 

 

 

5.1.3. SELECCIÓ MODEL D’ESTUDI 
 

Un cop exposada la gamma CITADIS d’ALSTOM es procedeix a fer la selecció 

del model d’estudi per tal d’adaptar-lo pel transport de mercaderies. Els criteris 

que es consideren com a determinants són: 

- Altura d’accés: es considera un criteri rellevant, ja que facilitat la càrrega i 

descàrrega i alhora simplifica, a priori, la infraestructura necessària per 

dur a terme el procés, com els cross-docks. Es valorarà que sigui el més 

baix possible. 

- Modularitat tramvia: la idea és adaptar els diferents mòduls per separat 

pel transport de mercaderies de tal manera que, en cas que es vulgui 

ampliar el tramvia, no sigui necessari redissenyar-lo tot de nou, sinó que 

només sigui necessari afegir un nou mòdul idèntic als anteriors.  

- Nivell de producció: com més alt sigui el nivell de producció i de demanda 

del tramvia,  més coneixement es disposa de tot el procés i alhora és més 

rentable econòmicament, ja que la majoria d’equips principals es 

mantenen. 
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- Implantació sobre el territori: el nivell d’implantació del model sobre les 

ciutats d’arreu pot facilitar l’expansió del tramvia de mercaderies, degut a 

la no necessitat de modificar la infraestructura existent. 

 

Atenent als criteris anteriors, el model que s’ajusta més és el CITADIS 302. 

Aquest model presenta les característiques que es detallen a continuació i que el 

fan determinant en front de la resta de models: 

- Altura d’accés: pis 100 % baix. Un passatger pot desplaçar-se per 

l’interior del tramvia sense haver de canviar de nivell en cap moment. 

- Modularitat tramvia: està format per, com a mínim, un mòdul de cada 

tipus (M, C i NP), i a més, permet futures ampliacions a models 402 i 502. 

- Nivell de producció: el model X02 és el model del que més unitats se n’ha 

fabricat i a la vegada el més demandat. A la Taula 5-2 es mostren els 

diferents projectes realitzats per ALSTOM a partir del 1997, que es quan 

es crea el concepte CITADIS. En total sumen 1242 tramvies i estan 

repartits per 29 ciutats d’arreu, de les quals 20, un 69 %, han optat pel 

model 302 i 4, un 13,8 % s’han decidit pel 402.  

 

Ciutat País Nombre CITADIS Model Any contracte 
Montpeller França 28 301 jun-97 
Orleans França 22 301 jul-98 
Lió França 39 302 jul-98 
Dublín Irlanda 26 301 may-99 
La Rochelle França 1 302 nov-99 
Valencianes França 21 302 feb-00 
Barcelona Espanya 19 302 abr-00 
Melbourne Austràlia 31 202 jun-00 
Bordeus França 6 302 jun-00 
Bordeus França 32 402 jun-00 
Rotterdam Holanda 60 302 jul-00 
Dublín Irlanda 14 401 ago-00 
París França 26 302 oct-00 
Melbourne Austràlia 5 202 mar-01 
Montpeller França 2 301 jul-01 
Montpeller França 30 402 jul-01 
Lió França 5 302 ago-01 
Bordeus França 6 302 ene-02 
Bordeus França 26 402 ene-02 
Lió França 3 302 ago-02 
Barcelona Espanya 18 302 ene-03 
Grenoble França 35 402 feb-03 
Mulhouse França 27 302 mar-03 
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Estrasburg França 41 403 jul-03 
Paris França 21 402 dic-03 
Tenerife Espanya 20 302 abr-04 
Niça França 20 302 abr-04 
Tunísia Tunísia 30 302 jun-04 
Montpeller França 24 302 jul-04 
Madrid Espanya 70 302 ago-04 
Lió França 10 302 sep-04 
Le Mans França 23 302 sep-04 
Jerusalem Israel 46 302 mar-05 
Dublín Irlanda 26 402 dic-05 
Montpeller França 3 302 feb-06 
Tolosa França 18 302 jun-06 
Alger Algèria 34 402 jun-06 
Orleans França 21 302 jun-06 
Reims França 18 302 jul-06 
Bordeus França 4 402 jul-06 
Angers França 17 302 nov-06 
Tunísia Tunísia 9 302 feb-07 
Paris França 34 302 mar-07 
Dublín Irlanda 18 402 abr-07 
Lió França 13 302 jun-07 
Rotterdam Holanda 53 302 jul-07 
Lió França 3 302 sep-07 
Istanbul Turquia 36 301 sep-07 
Alger Algèria 7 402 sep-07 
Grenoble França 15 402 nov-07 
Tenerife Espanya 6 302 dic-07 
Orà Algèria 30 302 mar-08 
Constantina Algèria 27 402 abr-08 
Dubai Emirats Àrabs 11 402 abr-08 
Rabat Marroc 44 302 may-08 
Dublín Irlanda 8 402 dic-08 

Taula 5-2: Llista de projectes amb CITADIS. FONT: ASLTOM 

 

A partir de la taula anterior es poden elaborar els gràfics següents: 
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Figura 5-18: Nombre Projectes Realitzats segons el model. FONT: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 5-19: Total de tramvies segons el model. FONT: Elaboració pròpia 
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Tal i com es pot observar dels gràfics anteriors, el 83 % dels projectes que 

s’han realitzat incorporen tramvies CITADIS X02 i el 84 % dels tramvies 

fabricats són per un model CITADIS X02.  

Quant a la demanda de tramvies, a la Figura 5-20 es mostren les previsions 

que ALSTOM ha fet sobre possibles projectes futurs segons el model de 

tramvia. Un 72 % correspon al model X02. 

 

Figura 5-20: Demanda de tramvies segons el model. FONT: Elaboració pròpia 

 

Les característiques principals dels CITADIS 302 són: 

- Prestacions: 

o Velocitat màxima: 70 km/h 

o Radi de curvatura horitzontal: 25 m 

o Pendent màxima: 7,5 % (en funció de cada projecte) 

o Acceleracions: 

 Acceleració mitjana entre 0 i 35 km/h: 1,15 m/s2 

 Acceleració mitjana entre 35 i 70 km/h: 0,63 m/s2 

 Jerk màxim: 1,0 m/s3 

o Desacceleracions: 

 Fre de servei (electrodinàmic): 1,1 m/s2 
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 Fre d’urgència de 0 a 70 km/h (tots els frens disponibles): 

3 m/s2 

 Fre d’emergència de 0 a 70 km/h (tots els frens 

disponibles): 1,8 m/s2 

 

- Característiques tècniques: 

o Tensió alimentació: 750 V DC 

o Tensió de bateria: 24 V DC 

o Tipus de bogis: ARPEGE 

o Motors asíncrons de tracció: 4 x 120 kW 

o Fre elèctric regeneratiu 

o Fre mecànic 

o Fre electromagnètic 

o Nivell sonor a bord (40 km/h) : 68 dB 

o Estructura híbrida alumini-acer inoxidable 

 

- Dimensions i pesos: 

o Longitud total: 32,5 m 

o Alçada sobre carril (pantògraf baixat): 3,5 m 

o Amplada: 2650-2300 mm (segons model) 

o Altura d’accés: 320 mm 

o Altura terra: 350 mm 

o Capacitat total (4 pas/m2): 218 

o Nombre de portes per costat (simples/ dobles): 2/4  

o Altura de les portes: 2,07 m 

o Amplada de les portes (simples/dobles): 800 / 1300 mm 

o Diàmetre de la roda nova /usada : 590 / 530 mm 

o Ample de via: 1435 mm 

o Pes en tara: 39,975 t  

Pes en càrrega (6 pas/m2): 60,5 t 



 

33 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

5.2. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS PRINCIPALS 
 

En aquest apartat es descriuran els equips principals que integren un tramvia 

CITADIS 302 per tal d’entendre la seva composició. 

Aquest són: 

- BOGIS 

- SISTEMA I MOTORS DE TRACCIÓ 

- PORTES 

- GANGWAYS (PASSADÍS D’INTERCOMUNICACIÓ)12 

- HVAC (EQUIP DE CONDICIONAMENT D’AIRE)13 

- INTERIORS 

- ESTRUCTURA 

                                                 
12 Per nomenclatura pròpia del sector es manté al llarg del projecte la paraula en anglès :gangway : passadís 
d’intercomunicació. 
 
13 HVAC: Heating, ventilation and air conditioning, Equip de condicionament de l’aire.  Es mantindrà la paraula 
original en anglès al llarg del projecte per nomenclatura pròpia del sector. 
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5.2.1. BOGIS 
 

El bogi és una estructura rígida que pot incorporar dos o més parells de rodes, 

muntats sobre eixos paral·lels i solidaris entre ells i sobre el qual es recolza la 

caixa del tramvia. En la gamma CITADIS existeixen diferents tipus de bogis en 

funció del model, però el més utilitzat, degut a les seves prestacions i 

característiques,  és el bogi ARPEGE 350, que pot ser motor o remolc i que 

munta el CITADIS 302. A la Figura 5-21 es mostra el detall d’un bogi remolc. 

 

 

Figura 5-21: Bogis ARPEGE 350 P. FONT: ALSTOM 

 

Característiques generals: 

El bogi ARPEGE 350 és el model que va muntat a les extremitats dels tramvies 

model X02. Aquest tipus de bogi és el que ha permès el desenvolupament dels 

tramvies de pis baix integral, ja que com es pot observar a la Figura 5-21 l’eix no 

està alineat amb el centre de les rodes, sinó que està desplaçat. Aquest fet fa 

que s’aprofiti l’espai entre rodes per a passadís al mateix nivell que el vagó 

suspès i l’alçada de la roda per col·locar-hi 16 seients transversals. 

El xassís del bogi està constituït per dues “L” o semibogis que s’articulen l’una 

respecte a l’altra mitjançant dues articulacions elàstiques. Cada semibogi és una 

unió rígida constituïda per l’eix motor i per un travesser.  
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Un altre punt a destacar és la incorporació d’una suspensió primària, les rodes 

elàstiques, que asseguren el contacte roda – carril, i a la vegada permeten 

agrupar en un únic element la suspensió de l’eix i el xassís. 

Les parts principals d’un bogi són: 

- Suspensió primària amb rodes elàstiques 

- Suspensió secundària vertical amb molles 

- Suspensió secundària transversal 

- Refrigeració hidràulica motors 

- Frens de disc hidràulics 

- Patins electromagnètics 

- En el cas del bogi motor, dos motors, un per eix (2x 120 kW) 

- Sistema de pesada (bogi suport) 

 

 

Figura 5-22: Esquema Bogi Motor. FONT: ALSTOM 

 

 

Motor 
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Característiques tècniques: 

- Velocitat màxima: 70 km/h 

- Empat bogi: 1600 mm 

- Massa: 3290 kg 

- Massa màxima per eix: 12,5 t 

 

Característiques acoblament roda carril: 

- Ample de via: 

o Normal- via nova, recta amb carril de gorja: 1430-1435 mm 

o Normal- via nova amb alineament de bolet:  1430-1450 mm 

- Radi de gir nominal en corba (pla horitzontal): 25 m 

- Tipus de carril: 

o Gorja:  35 G o RI60 

o Bolet: U 50 

- Peralt màxim: 160 mm 

- Guerxament màxim admissible: 4 mm/m 

- Rampa màxima: 9,5 % 

- Diàmetre rodolament roda nova: 590 mm 

- Desgast màxim del radi: 30 mm 

- Ample de roda: 110 mm 

- Separació entre pestanyes: 1379 mm 

 

Característiques suspensió primària. Roda elàstica: 

Les rodes elàstiques són una innovació que ha permès reduir el soroll de 

rodolament i la transmissió de vibracions cap al subsòl, i a la vegada permet 

l’absorció dels petits defectes que hi pugui haver a la via i es millora el confort 

dels passatgers. 

La roda elàstica utilitzada és entre 5 i 10 cops més flexible que una roda elàstica 

convencional, en la direcció radial, i comparable al bogi tradicional en la rigidesa 

transversal. 
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La roda està formada per dos anells de cautxú precontret, concèntrics a l’eix de 

la roda, recolzats sobre la llanda, un recobriment que assegura el recolzament 

dels 2 anells sobre la roda i una placa de tancament juntament amb el sistema 

de precontracció. Les característiques principals són: 

- Entre eix de les rodes: 1500 mm 

- Intereix de suspensió : 1600 mm 

- Pla de suspensió (en tara i rodes noves):  293 mm 

- Desplaçaments màxims 

o Vertical – en tara:  ~ 6,5 mm 

o Transversal:  ~ ± 2 mm 

- Rigidesa radial (vertical bogi) d’una roda:  ~ 1300 daN/mm 

 

 

Figura 5-23: Detall roda elàstica. FONT: ALSTOM 

 

 

1. Anell elàstic precontret 
2. Llanda 
3. Llanda 
4. Anell insonorització 
5. Corona de pressió 
6. Xunts 
7. Aïllador 
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Característiques suspensió secundària: 

La suspensió vertical secundària es recolza en 4 punts de suport col·locats a les 

proximitats de cada roda i té la funció d’absorbir els possibles guerxaments de la 

via anivellant la caixa per tal d’augmentar la sensació de confort dels passatgers. 

En canvi, la suspensió transversal és la que absorbeix possibles desalineacions 

transversals entre dos bogis consecutius i assegura la connexió entre el bogi i la 

caixa. Aquesta funció la realitzen els esmorteïdors transversals. 

Les característiques d’ambdues són: 

- Empat: 1600 mm 

- Pla de suspensió: 635 mm 

- Rigidesa mitjana vertical: 116 daN/mm/bogi 

- Desplaçaments màxims 

o Vertical 

 En tara i alt: + 20 mm 

 En tara i baix:  - 60 mm 

o Transversal ± 25 mm 

 

Transmissió esforç caixa - bogi:  

La transmissió de l’esforç generat pels motors del bogi es transmet a la caixa 

mitjançant la biela de tracció. Les característiques bàsiques d’aquesta són:  

o Longitud entre articulacions: 455 mm 

o Tipus articulació: esfèrica de cautxú 

 

Cadena cinemàtica: 

- Motor: 1 motor per eix tipus 4 HGA 1433 

- Refrigeració: aigua 

- Transmissió: 

o Pont reductor de dents helicoïdals 

o Velocitat màxima gir: 4560 rpm 
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Sistema de frenat: 

El bogi incorpora tres sistemes de frenat. El primer, i el més utilitzat, és el 

sistema de reutilització d’energia, és a dir, en el moment de la frenada, els 

motors del bogi passen a treballar en règim de fre generant energia, que o bé 

introdueixen a la xarxa per alimentar un altre tramvia proper o bé és dissipada 

per efecte Joule a les resistències. El control d’aquest fre el dur a terme la 

centraleta de l’equip de tracció ONIX que es descriurà més endavant. Les 

característiques del fre electrodinàmic es detallaran en la descripció dels motors. 

L’altre fre que incorpora és el fre de disc. Aquest actua en cas de necessitat i el 

seu funcionament és similar als frens de disc d’un vehicle. Les característiques 

principals són les següents: 

- Discs de fre: 

o Diàmetre exterior: 400 mm 

o Gruix del disc: 60 mm 

o Desgast màxim per cara: 5 mm 

- Estrep de fre: 

o Tipus hidràulica de 2 cambres 

o Radi mig de frenat: 165 mm 

- Rendiment de frenat: 

o Esforç pinça fre: 80 kN/pinça 

L’últim sistema de fre que incorpora el bogi són els patins magnètics, que 

s’activen en casos de frenat d’emergència i d’urgència. Les característiques són 

les següents: 

- Patí magnètic: 

o Longitud activa: 1000 mm 

o Desgast màxim: 8 mm 

o Qualitat tècnica de la frenada: 64 kN/patí 

- Rendiment de frenat: 

o Esforç fre magnètic: 64 kN/patí 

Cal comentar també que el bogi disposa d’un dispositiu, les sorreres, que és 

capaç de subministrar un raig de sorra a la roda per tal d’augmentar l’adherència 

entre roda i carril i augmentar l’eficiència de frenat. 
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5.2.2. SISTEMA I MOTORS DE TRACCIÓ 
 

El sistema de tracció del tramvia CITADIS 302, que dels 3 bogis que porta 2 són 

motoritzats, està integrat pels sistemes següents: 

- Pantògraf: és un conjunt mecànic articulat que capta el corrent de la 

catenària i l’encamina fins a la línia de conducció. En el model CITADIS 

302 es munta sobre el mòdul NP. Té dos funcions principals: mecànica, 

assegurar una pressió constant sobre el cable de contacte i elèctrica, 

captació del corrent per lliscament i transmetre’l al cofre disjuntor. La 

catenària es troba a una tensió de 750 V corrent continu. 

- Equip de tracció ONIX™ 800, amb tecnologia IGBT (Insulated Gate 

Bipolar Transistor): equip de tracció dissenyat per ALSTOM amb 

refrigeració per aire que pretén englobar tots els aparells de tracció a 

l’interior d’un únic element per tal de reduir costos i aplicar tècniques de 

fabricació modular. L’objectiu és estandarditzar els diferents sistemes de 

tracció.  

o Caixa HSCB (High Speed Circuit Breaker) 

o Cofre de tracció 

o Protector sobretensions 

o Resistències de frenada 

o Unitat de refrigeració 

- Electrònica de potència AGATE™ Control: element de control encarregat 

d’interpretar les accions del conductor i supervisar i controlar l’electrònica 

de potència del tramvia. Controla, entre d’altres els convertidors estàtics o 

els frens regeneratius. 

- Motors: 4 motors incorporats al bogis (4 x 120 kW). Es pot veure 

modificat en funció de les condicions del traçat. 

- Proveïment d’energia auxiliar: és tot els sistema encarregat de 

subministrar l’energia auxiliar que requereix el tramvia. Està format pel 

convertidor estàtic (CVS) i el cofre de bateries. El primer s’encarrega de 

transformar el corrent de la catenària (750 Vcc) a 220 Vca per alimentar 

la lluminària i a 24 Vcc per alimentar els equips electrònics. El segon, en 

canvi, rep el corrent de 24 Vcc i l’acumula per tal d’operar en cas d’avaria 

i poder mantenir, entre altres, una mínima climatització o pujar el 

pantògraf. 
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o Convertidor estàtic: situat en C2 

o Cofre bateries: situades en C1 

 

 

 

Figura 5-24: Caixa HSCB. FONT: ALSTOM 

 

 

 

Figura 5-25: Protector sobretensions. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-26: Resistències dissipació energia frenada. FONT: ALSTOM 
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Figura 5-27: Unitat de refrigeració. . FONT: ALSTOM 

 

A la Figura 5-28 es pot veure un esquema de funcionament del sistema de 

tracció i com s’observa, tots els equips es troben al sostre com a conseqüència 

del pis baix integral. En altres plataformes els equips s’acostumen a col·locar 

sota-bastidor. 

 

 

Figura 5-28: Esquema sistema de tracció. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-29: Disposició equips tracció. FONT: ALSTOM 

 

ONIX CVS BAT 

 750 Vcc 

380 Vca
ONIX 
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Característiques tècniques dels motors: 

Els motors són trifàsics alimentats a 380 V AC i de tipus asíncron. Consten de 4 

pols i estan refrigerats per líquid refrigerant que circula per la camisa del motor, 

ja que es redueix el volum, el pes i els elements de fixació, i per tant s’augmenta 

el rendiment del conjunt. Els motors, alhora, són els encarregats de frenar el 

tramvia mitjançant el fre electrodinàmic.  

Els principals paràmetres són: 

- Tipus asíncron de quatre pols 

- Potència: 120 kW 

- Tensió nominal: 290/500 V 

- Intensitat nominal: 168 A 

- Velocitat nominal: 2600 rpm 

- Freqüència de treball: 88,1 Hz 

- Factor de potència: 0,872 

- Rendiment: 94 % 

- Refrigeració per fluid caloportador 

- Massa total: 335 kg 

- Esforç tractor màxim: 75,5 kN /tren 

- Esforç frenada màxim: 73,5 kN /tren 

- Parell màxim en tracció: 1040 N·m 

- Intensitat màxima en tracció: 365 A 

- Parell màxim en frenada: 720 N·m 

- Intensitat màxima en frenada: 300 A 

 

 

Figura 5-30: Motor de tracció. FONT:ALSTOM 
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5.2.3. PORTES 
 

Les portes són un dels elements més rellevants del tramvia ja que tenen funció 

estructural, és a dir, el marc de la porta és el que suporta els sostre i tots els 

equips que conté.  

Les portes són del tipus lliscant-encaixable exterior amb comandament elèctric i 

de lliure servei, és a dir, que s’accionen mitjançant un polsador i es tanquen 

automàticament quan no es detecten passatgers en un temps de 3 s. 

En el model 302, es poden trobar dos tipus de portes, les dobles i les simples. 

Les dobles es troben als mòduls C1 i C2 (les caixes suspeses) i les simples als 

mòduls M1 i M2 (mòduls tractors). 

Portes dobles: 

- Amplària de pas: 1300 mm 

- Altura de pas: 2073 mm 

- Massa: 175 kg 

Portes simples: 

- Amplària de pas: 800 mm 

- Altura de pas: 2073 mm 

- Massa: 125 kg 

 

Característiques funcionals: 

- Font d’energia elèctrica: 27,9 Vcc 

- Potència: 120 W 

- Nombre de cicles: 150.000 per any 

- Freqüència obertura: 1 minut 

 

A continuació, a la Figura 5-31 es mostra el detall del mecanisme d’una porta 

doble. 
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Figura 5-31: Detall mecanisme porta. Font: IFE 

 

 

Figura 5-32: Situació de les portes 

(*): Accés de servei 

(**): Accés amb estrep mòbil 

 

 

5.2.4. GANGWAYS (PASSADÍS D’INTERCOMUNICACIÓ) 
 

El gangway és l’element encarregat de comunicar dos mòduls consecutius del 

tramvia permetent la lliure circulació dels passatgers entre ells. Alhora 

s’encarrega d’absorbir i permetre els moviments relatius entre els vagons. En 

aquest sentit disposa d’una petita suspensió. 

A la Figura 5-33 es mostra el detall del  gangway i a la Figura 5-34 el detall de 

l’acoblament i l’articulació d’unió de dos vagons. 
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Figura 5-33: Detalls gangway. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-34: Detall acoblament gangway. FONT: Railway Technology 
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Les característiques principals d’aquest element són: 

- Alçada total: 3000 mm 

- Amplada plegat: 800 mm 

- Pes: 122 kg 

- Aïllament acústic: Rw = 23 dB 

- Cicle de vida: 10-15 anys 

Cal tenir present que dessota el passadís hi ha l’articulació en forma de ròtula 

que permet el moviment relatiu entre dos vagons consecutius i que s’hi ha de 

garantir l’accés per tasques de manteniment. 

 

 

5.2.5. HVAC (EQUIP DE CONDICIONAMENT D’AIRE) 
 

El tramvia actual disposa de dos sistemes de climatització, el de les cabines i el 

de la zona de passatgers. 

El sistema d’aire condicionat de la zona de passatger del tramvia de Barcelona 

està dissenyat per tal de complir amb les funcions de ventilació, calefacció, 

refrigeració i deshumidificació de l’interior del tramvia. 

Tot el sistema està format per: 

- Dos equips d’aire de 32 kW de potència situats sobre les caixes suspeses 

(CX) 

- Convertidor d’energia elèctrica trifàsica a partir de 750 Vcc. 

Cada equip d’aire actua de forma independent, així, en cas d’avaria d’un dels 

dos equips es garanteix mínimament la qualitat de l’aire, ja que tot el tramvia 

està comunicat interiorment.  

El primer equip està dissenyat per satisfer les necessitats dels mòduls M1, C1 i 

mig NP, mentre que el segon ho està pels mòduls M2, C2 i mig NP. La 

temperatura de l’interior es regularà en funció de la corba de control  definida 

segons: Tint = 21,5 + 0,25 (Text – 18)  [ºC] per temperatures exteriors majors de 

18 ºc i Tint = 21,5 per temperatures exteriors inferiors a 18 ºC. 

Les característiques tècniques de l’equip són: 

- Potència refrigeració: 32 kW 
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- Potència calefacció: 20 kW 

- Refrigerant: R407C 

- Tensió alimentació: 380 V AC 

- Pes: 620 kg 

 

 

Figura 5-35: Equip HVAC passatgers LRV. FONT: Merak 

 

 

Figura 5-36: Equip HVAC passatgers LRV. FONT: Thermo king 

 

L’aire condicionat de cabina realitza les mateixes funcions que el de passatgers 

però limita la seva actuació a la cabina i no està controlat electrònicament, si no 

que és el mateix conductor el que pot seleccionar entre els diferents modes 

d’operació. 

 

 

Figura 5-37: Equip HVAC cabina. FONT: Thermo king 
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5.2.6. INTERIORS 
 

L’interior d’un tramvia CITADIS és una de les parts que el client pot configurar al 

seu gust, és a dir, és un tret diferencial entre dos tramvies CITADIS de ciutats 

diferents. Aquest fet es pot observar a les figures següents, per varis projectes 

ALSTOM CITADIS. 

 

 

Figura 5-38: Interior tramvia Barcelona. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-39: Interior tramvia Valencianes. FONT: Railway Technology 
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Figura 5-40: Interior tramvia Montpeller III. FONT: Befanaoviedo 

 

 

 

Figura 5-41: Interior tramvia Orleans. FONT: Railway Technology 

 

Com es pot observar, cada tramvia es diferent, però a grans trets els interiors 

estan formats per: el sostre, el terra, els recobriments interiors, els aïllaments i 

altres elements com seients i passamans. 
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5.2.6.1. SOSTRE 

 

Per sostre s’entén tots aquells elements que es troben a la part superior i interior 

del vehicle. Les funcions principals del sostre són les de suportar tots els 

elements d’acabat, com són lluminàries, cablejat, sistemes d’obertura i 

tancament de portes, etc... i alhora dotar de la sensació de confort especificada 

pel client. Paral·lelament, també ha de satisfer amb la normativa de foc i fum i ha 

de ser el més lleuger possible. 

Està constituït per perfils d’alumini amb acabats de poliester i se’n poden 

identificar 2 parts. El plafó central, que simplement té la funció decorativa, i els 

laterals, que també són de poliester i s’encarreguen de tapar el cablejat, les 

lluminàries i altres mecanismes que puguin existir.  

Un esquema de la composició del sostre és la que es mostra a la Figura 5-42 i la 

imatge que es pot veure a la Figura 5-43. 

 

 

 

Figura 5-42: Esquema sostre. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-43: Imatge sostre. FONT: ALSTOM 

Perfil alumini 
interior

Sostre Acabats poliester 

Lluminàries 
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5.2.6.2. RECOBRIMENT DELS BASTIDORS 

 

El recobriment dels bastidors del tramvia està dissenyat per tal de satisfer les 

tres característiques principals: 

- Mínim pes possible 

- Màxim aïllament acústic 

- Màxim confort 

 

En aquest sentit es disposa d’un terra de fusta contraxapada amb una junta, 

normalment de goma, entremig que fa d’aïllament acústic. La goma només es 

col·loca als mòduls amb bogi. A la Figura 5-44 es detallen les parts que integren 

el terra. L’alçada total del sistema és de 22 mm, a partir de l’estructura d’alumini. 

(4 + 18). El pes específic del terra és aproximadament de 18 kg/m2. 

 

 

Figura 5-44: Esquema del terra del tramvia. FONT: ALSTOM 

 

És habitual afegir una nova capa a la part superior per protegir la fusta del 

desgast i de les condicions ambientals. Normalment aquest recobriment 

acostuma a ser de PVC o de goma en el cas dels LRV.  

 

ALUMINIUM CARBODY 

Junta de goma Junta de goma Adhesiu 

Contraxapat Aïllament acústic 
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Figura 5-45: Recobriment del terra. FONT: ALSTOM 

 

 

5.2.6.3. RECOBRIMENTS INTERIORS I ALTRES EQUIPAMENTS 

 

Tots els recobriments i acabats interiors estan fets de poliester i només tenen 

una funció decorativa o de confort pels passatgers. Entre aquets s’hi engloben 

els recobriments de les portes, finestres, passamans, seients, etc... 

 

 

5.2.6.4. AÏLLAMENTS 

 

Entre els aïllaments més remarcables cal destacar els que es troben ubicats al 

sostre, que són de tipus tèrmic, i els que es troben al bastidor i al terra de tipus 

acústic. Aquesta última funció la realitza la pintura que recobreix el bastidor i la 

goma que es munta entre les fustes de contraxapat. 
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5.2.7. ESTRUCTURA 
 

El tramvia CITADIS presenta una estructura mixta d’alumini i acer. La caixa està 

realitzada amb perfils d’alumini mentre que el bastidor dels mòduls amb bogi són 

d’acer. Per tal d’entendre com és l’estructura d’un mòdul CITADIS, cal comentar 

com és el procés de fabricació, que és conseqüència del disseny modular de tots 

els equips. 

 

5.2.7.1. PROCÉS DE FABRICACIÓ  

Una de les característiques de la gamma CITADIS d’ALSTOM és el seu procés 

de fabricació, que tot i el baix volum, comparat amb altres sectors com el de 

l’automòbil, s’ha dissenyat de forma modular, on cada mòdul es fabrica per 

separat i posteriorment es munta a fàbrica. Entre els avantatges de la fabricació 

modular cal destacar la possibilitat de modificar mòduls concrets que presentin 

una obsolescència ràpida en comparació amb la vida útil del tramvia, que es 

considera de 30 anys, i que permet adaptar el tramvia amb facilitat als nous 

avanços tecnològics sense la necessitat d’haver de dissenyar un nou tramvia. A 

la Figura 5-46 es mostren els diferents mòduls que integren un vagó genèric de 

la gamma CITADIS. 

 

Figura 5-46: Mòduls Muntatge CITADIS. FONT: ALSTOM 

Equips sostre 

Sostre 

Ceiling 

Anell 

Terra 

Marc porta 
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A la Figura 5-47 es mostra el diagrama de muntatge dels diferents components 

per tal de fabricar qualsevol dels mòduls del tramvia. A continuació, a la Figura 

5-48 es mostra el procés d’assemblatge dels mòduls que integren el tramvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-47: Procés assemblatge mòdul. FONT: Elaboració Pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-48: Assemblatge mòduls. FONT: Elaboració Pròpia. 
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Tot seguit es mostra una imatge del procés d’assemblatge dels elements 

anteriorment esmentats. 

 

 

Figura 5-49: Assemblatge mòdul. FONT: ALSTOM 

 

5.2.7.2. ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

Dels mòduls representats en la Figura 5-46 els que tenen funció estructural són: 

- Sostre: format per perfils d’alumini soldats entre ells. 

- Bastidor: conjunt massís d’acer soldat i perfils d’alumini soldats. 

- Marc portes i muntants de suport: format per perfils d’alumini. 

 

Els anells no tenen funció estructural, la seva funció és la d’unir els elements 

estructurals per tal de donar rigidesa al conjunt. 
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Sostre:  

Els sostre està format per tot un seguit de perfils d’alumini soldats entre ells, que 

després es mecanitzen per tal de poder unir la resta d’elements d’interferència, 

com són els equips, el recobriments de poliester, les portes i els anells. 

També incorporen dos llarguers dels que es recolzen altres equips i cablejat. A la 

Figura 5-50 es poden observar els diferents elements estructurals que integren el 

sostre. 

 

 

Figura 5-50: Detall estructura sostre. FONT: ALSTOM 

 

Bastidor: 

El bastidor és la part inferior del tramvia, la que suporta el pes de la gent i sobre 

la que s’hi recolzen els muntants de suport del sostre. En funció del mòdul, pot 

ser de perfils d’alumini soldats, (CX) o d’acer (MX i NP). Els bastidors d’acer 

porten incorporada una pintura que té la funció d’aïllant acústic. A la Figura 5-53 

el bastidor d’acer sota el qual si munta el bogi. 

 

 

Figura 5-51: Secció bastidor d’alumini. FONT. ALSTOM 

 

Llarguers 

Travesser Perfils 
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Figura 5-52: Detall ròtula articulació caixa suspesa. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-53: Bastidor d’acer. FONT: ALSTOM 
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Figura 5-54: Esquema bastidor d’acer mòduls MX. FONT: ALSTOM 

 

 

Figura 5-55: Esquema bastidor d’acer mòdul NP. FONT: ALSTOM 
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Figura 5-56: Unió bastidor d’acer amb bogi motor. FONT: ALSTOM 

 

Marc portes i muntants de suport: 

Els marcs de les portes i els muntants de suport són els encarregats d’unir el 

sostre amb el terra i el bastidor. Són diferent tipus de perfils d’alumini 6082 T6 

que varien en funció de la posició en què van muntats. A continuació es mostra 

un esquema dels tipus de muntants que incorpora cada mòdul. 

 

 

Figura 5-57: Esquema muntants suport sostre. FONT: Elaboració pròpia 
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En resum, en un tramvia 302 es tenen: 

Perfil Quantitat Mòdul 
Suport extrem 8 NP i MX 
Marc porta 16 CX i MX 
Suport Intermedi 6 NP i MX 
Anells extrem 8 MX, CX i NP 
Anells cabina 2 MX 
Travessa MX i NP 6 MX i NP 
Travessa CX 4 CX 

Taula 5-3: Taula resum suports tramvia CITADIS 302. 

 

Una característica comuna a tots ells és que presenten una certa curvatura i que 

les travesses que es munten sota les finestres no tenen funció estructural, sinó 

que serveixen per augmentar la seguretat del passatger en cas de col·lisió amb 

un altre vehicle i per facilitar l’acoblament de la finestra. 

A la Figura 5-58, es pot observar l’estructura de la porta que es colla al bastidor i 

a al llarguer del sostre. 

 

 

Figura 5-58: Conjunt Porta. FONT: ALSTOM 
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6. ESPECIFICACIONS BÀSIQUES DEL TRAMVIA DE 

MERCADERIES 

 

Les especificacions bàsiques del tramvia de mercaderies són les que es detallen 

a continuació: 

- Amplada de la via: 1435 mm 

- Longitud del tramvia: 32 m 

- Amplada del tramvia:  variable, des de 2300 fins a 2650 mm 

- Alçada mínima del tramvia (pantògraf plegat): 3600 mm 

- Alçada màxima del tramvia (màxima extensió del pantògraf): 7000 mm 

- Alçada de càrrega nivell baix: 350 mm respecte el carril 

- Alçada de càrrega nivell alt: 900 mm respecte el carril 

- Massa màxima per eix: 12500 kg 

- Potència dels motors: 120 kW (dos per bogi motor) 

- El tramvia ha de ser bidireccional. 

- El sistema de tancament ha de permetre el pas de mercaderies 

emmagatzemades amb Europalets estàndards i amb roll containers. 

- El sistema de tancament lateral del tramvia ha de ser capaç d’oferir 

protecció contra furts i robatoris i alhora protegir la mercaderia de les 

condicions climatològiques adverses. 

- S’ha de poder carregar i descarregar el tramvia per ambdós laterals.  

- L’alçada màxima del contenidor de càrrega no pot ser superior als 2000 

mm en el cas dels mòduls suspesos i als 1650 pels mòduls amb bogi. 

- La superfície del tramvia ha de ser uniforme en cadascun dels mòduls 

que l’integren. 

- Els vagons han de ser independents entre ells. 

- Disseny modular. Ha de permetre l’ampliació i la incorporació 

d’innovacions tecnològiques amb rapidesa. 

- S’han de respectar els criteris de manteniment. 
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7. TRAMVIA ALSTOM CITADIS 302FR 

 

Per tal de dur a terme la modificació del tramvia CITADIS 302 s’ha considerat 

oportú mantenir el concepte de fabricació modular que ha implantat ALSTOM als 

seus centres de producció amb l’objectiu de reduir costos de producció i disseny 

del nou tramvia de mercaderies. 

En aquest sentit es modificaran només aquells elements indispensables per tal 

d’adaptar-lo i s’estudiarà la conveniència o no de modificar els equips principals 

detallats en l’aparat 5.2 DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS PRINCIPALS.  Quant a les 

dimensions exteriors del tramvia, aquestes ja estan imposades pel tramvia 

actual, en aquest sentit no es modificarà ni l’alçada ni l’amplada útil del tramvia. 

Els elements que cal estudiar són: 

- El sistema de tancament 

- L’ interiorisme: recobriment dels bastidors i del sostre 

- El sistema de càrrega i descàrrega 

- La modificació de l’estructura 

- El sistema de separació dels vagons 

- Determinació de la càrrega útil en funció del traçat i dels equips de tracció 

 

Cal comentar també que s’han de tenir presents els criteris de manteniment del 

tramvia per tal de que cap de les modificacions dificulti el manteniment dels 

equips. 
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7.1. SISTEMA DE TANCAMENT 
 

Per tal de fer possible l’adaptació del tramvia pel transport de mercaderies, es fa 

necessari eliminar les portes i les finestres del tramvia actual i proposar una 

alternativa que sigui capaç de garantir la seguretat de la càrrega quan el tramvia 

està aturat, i alhora que sigui prou ràpida per tal de poder realitzar les operacions 

de manutenció amb la màxima rapidesa i seguretat possibles. 

Els tres espais a tancar són: 

- Porta conductor: porta muntada al mòduls MX. Aquesta porta és la més 

propera a la cabina i la que permet l’accés al conductor a l’interior 

d’aquesta ja que l’accés es realitza per l’interior del tramvia. En total n’hi 

ha 4, dos per mòdul MX. Aquesta porta ha de permetre l’evacuació del 

conductor en cas d’accident, és per això que s’ha optat per mantenir la 

porta existent que satisfà amb els paràmetres de seguretat necessaris 

per l’evacuació de passatgers. Només cal tenir present que, com es 

descriurà en apartats posteriors, s’ha reduït lleugerament l’ample útil com 

a conseqüència de la modificació del perfil. 

- Porta caixes suspeses: van muntades als mòduls CX, i degut a la 

necessitat d’incorporar un muntant a la part central d’aquest mòdul, s’ha 

optat per la col·locació de 4 portes per mòdul, és a dir 8 portes en total de 

2370 mm d’ample per 2275 mm d’alt. 

- Tancament zones elevades: és el sistema de tancament que s’incorpora 

als mòduls amb bogi, que degut a l’existència del sistema de càrrega i 

descàrrega que es detallarà en apartats posteriors, resulta que s’ha de 

cobrir una superfície de 3080 mm d’ample x 520 mm d’alt. 

 

Els criteris i aspectes que es valoraren per tal de seleccionar la millor opció són 

els següents: 

- Pes: el sistema escollit ha de presentar un pes reduït per tal de poder 

augmentar la capacitat de càrrega del tramvia. 

- Volum: el sistema ha de ser compacte per augmentar la capacitat de 

càrrega del tramvia. 

- Actuació: el sistema ha de permetre l’obertura i el tancament tant des de 

l’interior, des de la cabina del conductor, com des de l’exterior de forma 

automàtica i ràpida de tal manera que quedi completament lliure la 

superfície de càrrega i descàrrega. 
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- Resistència: el sistema ha de ser capaç de suportar els esforços originats 

pel moviment del tramvia i les sobrepressions ocasionades quan es 

creuen dos tramvies o aquest passa per un túnel. S’ha de tenir present 

que el tramvia pot assolir una velocitat màxima de fins a 70 km/h.  

- Antirobatori: el sistema ha de ser resistent als robatoris. 

- Facilitat d’integració al tramvia. 

- Estètica. 

 

 

7.1.1. PORTA MÒDUL CX 
 

Al mercat es poden trobar varies tecnologies pel tancament d’espais que es 

podrien adaptar per satisfer els criteris anteriors. Entre aquestes s’hi troben: 

- Portes seccionals: tipus de porta que consisteix en dividir la fulla de la 

porta en parts uniformes i que en plegar-la penetra cap a l’interior del 

sostre, permetent aprofitar al màxim tota l’obertura de la porta. 

 

Figura 7-1: Porta seccional. FONT: Logismarket.com 

 

- Portes ràpides: tipus de porta normalment de material plàstic amb 

reforços d’alumini que s’utilitza per separar espais interiors o exteriors 

amb gran trànsit i que requereix d’un temps d’obertura mínim. 
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Figura 7-2: Porta ràpida industrial plegable. FONT: Ferrosol. 

 

- Portes enrotllables: tipus de porta formada bàsicament per làmines 

d’alumini extrudides que mitjançant un motor elèctric s’enrotllen a la part 

superior de la porta. 

 

Figura 7-3: Porta enrotllable. FONT:Hormann. 
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- Portes plegables horitzontals: tipus de porta que pot estar formada per 

varis materials la característica principal de la qual és que no aporta 

sol·licitacions a l’estructura ja que queda plegada, en forma d’acordió a 

banda i banda de l’estructura. Per contrapartida, es redueix l’ample útil de 

la porta. 

 

Figura 7-4: Porta plegable horitzontal. FONT: Hormann. 

 

- Portes plegables verticals: porta idèntica a l’anterior però l’acordió es 

genera a la part superior. Per tant,  no es perd amplada útil sinó alçada 

útil. A la Figura 7-5 es pot veure aquest tipus de porta. 

 

Figura 7-5: Porta plegable vertical. FONT: Crawford. 
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- Portes corredores de lona: porta que incorporen els camions de càrrega i 

descàrrega de begudes. A la Figura 7-6, se’n mostra un exemple.  

 

 

Figura 7-6: Portes camió repartiment de begudes. FONT: Mebauto 

 

Un cop exposades les tecnologies existents s’ha optat per consultar a varis 

proveïdors les característiques tècniques de les portes enrotllables, i les 

plegables, tant horitzontals com verticals, ja que són les que a priori, es poden 

adaptar millor al concepte del tramvia de mercaderies. 

 

 

7.1.1.1. ALTERNATIVA 1: PORTA ENROTLLABLE D’ALUMINI 

 

S’ha sol·licitat informació tècnica al proveïdor Hormann, i proposa el sistema amb 

les característiques següents: 

 

- Model HR120 classic ( R12) 

- Lamel·les simples 

- Pes aproximat de la fulla de la porta de 35 kg 

- Perfil inferior rígid a flexió amb acabat de goma 

- Carrils guia d’acer galvanitzat 
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- Possibilitat d’incorporació de ganxos de tempesta 

- Característiques segons Taula 7-1 

 

Paràmetres Unitats Valor 

Altura dintell mm 475 

Profunditat mm 415 

Moment de gir Nm 120 

Potència del motor kW 0,78 

Tensió nominal V 230 

Freqüència Hz 50 

Intensitat nominal A 3,4 

Temperatura de treball ºC -20/50 

Soroll dB >70 

Protecció IP 44 

Taula 7-1: Característiques porta enrotllable Hormann HR120. FONT: Hormann. 

 

 

Figura 7-7: Lamel·la simple d’alumini porta HR120. FONT: Hormann.  

 

 

7.1.1.2. ALTERNATIVA 2: PORTA PLEGABLE HORITZONTAL 

 

Les característiques tècniques d’aquest tipus de porta s’han consultat al 

proveïdor Crawford Combursa. La seva proposta és la d’incorporar una porta 

amb al configuració 2+2, model 521, per aplicacions industrials. Aquesta porta 

pot ser comandada elèctricament i presenta les característiques de la Taula 7-2. 

 



 

70 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

 

Paràmetres Unitats Valor 
Dimensions màximes (W x H) mm 8000X600 

Espessor mm 50 

Material - Alumini 

Transmissivitat tèrmica EN12428 W/m2K 1,7 

Càrrega del vent EN12424 Classe 2 

Permeabilitat a l’aire EN12426 Classe 2 

Penetració d’aigua EN12425 Classe 2 

Pèrdua ample útil mm 350 

Ample guies superiors mm 235 

Potència W 500 

Tensió V 230 AC 

Protecció IP IP 55 

Rang temperatures de treball ºC -20 to + 60 

Taula 7-2: Característiques porta plegable horitzontal. FONT: Crawford 

 

 

7.1.1.3. ALTERNATIVA 3: PORTA PLEGABLE VERTICAL 

 

Com en el cas anterior, el proveïdor consultat és CrawfordCombursa, i la seva 

proposta és la porta model Crawford 240 FLL o FSL amb 5 trams de 455 mm 

cadascun. Les característiques tècniques són les de la Taula 7-3. 

Paràmetres Unitats Valor 

Dimensions màximes (W x H) mm 5000X5000 

Espessor del marc mm 42 

Espessor de la fulla Mm 27 

Material - Alumini 

Transmissivitat tèrmica EN12428 W/m2K 3,4 

Càrrega del vent EN12424 Classe 2 

Permeabilitat a l’aire EN12426 Classe 2 

Penetració d’aigua EN12425 Classe 2 

Pèrdua altura útil FLL mm 500 

Ample guies laterals mm 120 

Potència W 500 

Tensió V 230 AC 

Protecció IP IP 55 

Rang temperatures de treball ºC -20 to + 60 

Taula 7-3: Característiques porta plegable horitzontal. FONT: Crawford. 
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7.1.1.4. ALTERNATIVA 4: PORTA PLEGABLE HORITZONTAL PNEUMÀTICA 

 

Una altra alternativa possible és la d’instal·lar una porta plegable de tipus 

horitzontal, com és el cas del model 521 de Crawford Combursa, però manual, i 

automatitzar-la pneumàticament amb un cilindre pistó sense tija, com el de la 

Figura 7-8, que permet operar de forma sincronitzada i a la vegada fa la funció 

de guia superior. Les característiques tècniques d’aquest cilindre es poden 

observar a l’annex 3.4.4. 

 

 

 

Figura 7-8: Cilindre sense tija. FONT: Parker 

 

 

7.1.1.5. SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 

Un cop analitzades les alternatives anteriors, la que més s’ajusta als criteris 

definits per la selecció del sistema de tancament és l’alternativa 2, porta plegable 

horitzontal model 521, configuració 2+2 de CrawfordCombursa. Els motius 

principals per l’elecció d’aquest model són: 

 

- No afegeix pes a l’estructura del sostre. 

- No cal fer modificacions als acabats interiors del sostre. 

- No necessita guies a la part inferior, fet que facilita les operacions de 

càrrega i descàrrega. 
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- Es pot acoblar amb facilitat als perfils existents. 

- Redueix al mínim la pèrdua de secció útil de la porta. 

- De les alternatives viables proposades, és la més econòmica. 

- Permet la possibilitat d’incorporar aïllament tèrmic a les fulles de les 

portes. 

- Presenta una baixa conductivitat tèrmica. 

- Concepte modular, en funció de les necessitats del client. 

 

La documentació tècnica relativa a aquest model de porta es pot observar a 

l’annex 3.2.1. 

 

 

7.1.2. PORTA MÒDULS MX I NP 
 

El sistema de tancament proposat pels mòduls amb bogi està condicionat pel 

sistema de càrrega i descàrrega. Com que la superfície a tancar és reduïda, s’ha 

descartat l’opció d’instal·lar una porta automàtica de l’estil del mòdul CX i, amb 

l’objectiu d’aprofitar al màxim l’altura útil de la porta, es proposa incorporar una 

trapa d’alumini que s’accioni pneumàticament i que la seva obertura es controli 

des del mateix quadre de comandament que el de la plataforma elevadora. 

El funcionament d’aquest sistema es basa principalment en la idea de fer girar la 

trapa 90º mitjançant una ranura mecanitzada en un perfil cilíndric per la qual s’hi 

fa circular un boló que és guiat per un coixinet de desplaçament lineal i  

desplaçat pel pistó pneumàtic. L’esquema de funcionament es pot observar a la 

Figura 7-9. La característica principal d’aquest mecanisme és que no cal 

disposar de cap sistema d’enclavament de la trapa ja que és el mateix boló la 

sustenta, i que en cas d’avaria, o de fallar el subministrament elèctric es pot 

desenclavar amb facilitat ja que simplement s’ha de fer retornar el cilindre pistó 

manualment a la posició inicial. Per més seguretat i amb l’objectiu de donar més 

estabilitat a la trapa, s’han incorporat dos sistemes de guiatge. A la Figura 7-10 

es mostra la imatge del sistema de guiatge, sobre el qual s’hi acoblarà el boló. 
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Figura 7-9: Esquema de funcionament trapa superior. 

 

 

 

Figura 7-10: Coixinet de desplaçament lineal. FONT: Igus 

 

Per fer el tancament s’ha optat per un perfil d’alumini amb un tram circular de 

radi 25 mm per poder-hi mecanitzar la ranura que permet realitzar el gir de 90º. A 

l’extrem del perfil, en funció de l’acabament del sistema de càrrega i descàrrega, 

s’hi pot acoblar un perfil de goma. 

 

Les característiques bàsiques d’aquest tancament són: 

- Material: alumini 6082 T6  

- Dimensions: 3080 x 540 mm 

- Cilindre: Parker model P1D-S080-MS-160 

o Carrera: 160 mm 

o Diàmetre: 80 mm 

o Pressió de treball: 6 bar 

1- Carril 
2- Elements lliscants 
3- Ajustos 
4- Elements d’acer 
5- Tapa de plàstic 
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- Guies: Igus model TW-01-15 

- Boló:  

o Material: alumini EN6060 

o Diàmetre: 10 mm 

 

A l’annex 1.5 TRAPA INFERIOR I SUPERIOR, es detallen els càlculs realitzats 

per la determinació de la guia i del cilindre i al plànol CIT0090000. SISTEMA 

TANCAMENT. TRAPA SUPERIOR, es pot observar el mecanisme estudiat. 

Quant a la selecció de l’alumini s’ha tingut en compte que la duresa del perfil 

sigui superior a la del boló perquè sigui aquest últim el que es desgasti en primer 

lloc i es pugui intercanviar. Si en fer les proves de fiabilitat del sistema, s’observa 

que el desgast del boló és molt elevat, es pot incorporar un coixinet de lubricació 

seca com en el cas de les guies per augmentar-ne la vida útil. Un possible 

coixinet seria el model del fabricant Igus, Iglidur G. 
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7.2. INTERIORISME 
 

Un altre dels aspectes que s’ha de modificar per complet és l’ interiorisme del 

tramvia. En aquest sentit s’han d’eliminar tots aquells elements l’única funció dels 

quals és la decoració i el confort dels passatgers, amb l’objectiu de disposar del 

màxim volum interior i de reduir al màxim el pes. 

El elements que s’han eliminat són: 

- Seients 

- Agafadors 

- Recobriment dels bastidors 

- Recobriments interiors de poliester 

- Panells informatius 

- Màquines de taquillatge 

- Equips de videovigilància (es pot considerar deixar-los per garantir la 

seguretat de la càrrega) 

- Equips de megafonia 

 

Un cop eliminats els elements anteriors es fa necessari el condicionament de 

l’espai interior. 

 

 

7.2.1. RECOBRIMENT DEL  BASTIDOR 
 

Com s’ha comentat a l’apartat 5.2.6.2, el recobriment del bastidor del tramvia 

actual té com a base una estructura d’alumini sobre la qual s’ha muntat un 

paviment de fusta per tal d’aïllar acústicament l’interior i augmentar la sensació 

de confort. En el cas del transport de mercaderies cap d’aquestes dues funcions 

són necessàries. 

Per tal de reduir les irregularitat dels perfils d’alumini que conformen l’estructura, 

cal recordar que van soldats entre ells, es proposa instal·lar una nova capa que 

elimini aquestes irregularitats i faciliti les operacions de manutenció. 

Es poden diferenciar quatre zones: 
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- Zona accés conductor: La superfície a cobrir és de 2,5 m2 

- Zona sobre bogis: La superfície a cobrir és de 9,25 m2 i s’ha de tenir 

present que hi ha espais buits (zona de passadís actual) 

- Zona caixa suspesa: La superfície a cobrir és de 13,25 m2  

- Zona articulacions: La superfície a cobrir és de 1,1 m2 

 

Com es pot observar es poden distingir dues zones, la zona de nivell alt i la de 

nivell baix. Per cada zona es proposaran solucions diferents. 

 

 

7.2.1.1. ZONA NIVELL BAIX 

 

La particularitat principal d’aquesta zona és que no es pot eliminar el paviment i 

recobrir els perfils d’alumini ja que no s’assolirà l’altura de l’andana de 350 mm. 

Cal recordar que el paviment actual té un espessor de 22 mm. 

En aquest sentit es proposa substituir el paviment actual, pensat per passatgers, 

per un destinat a l’ús de mercaderies.   

Les característiques bàsiques del paviment han de ser: 

- Pes reduït 

- Resistent al desgast 

- Resistent a les sol·licitacions 

- Econòmic 

- Fàcil manteniment i muntatge 

- Fàcil neteja 

 

Entre les diferents tecnologies existents destaquen: 

 

- Panells tipus honeycomb: paviment que consisteix en dues planxes 

d’alumini d’1mm unides per una estructura honeycomb de 18 mm d’altura 

que es pot muntar mitjançant encolat i es pot mecanitzar amb facilitat. La 

massa d’aquest panells és de 7,4 kg/m2 i presenta un recobriment 
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superficial que n’evita el desgast. La resta de característiques tècniques 

es poden consultar a l’annex 3.3.3. 

 

Figura 7-11: Panell Honeycomb. FONT: ALCAN 

 

 

Figura 7-12: Esquema muntatge panells honeycomb. FONT: ALSTOM 

 

- Panells de fusta contraxapada: existeixen al mercat diferents tipus de 

panells. Els que s’han seleccionat són els del fabricant WISA, models 

WISA-Truck i WISA-Wire, que estan dissenyats per aplicacions de 

transport. Aquest panells presenten una massa de 14,5 kg/m2 i estan 

dissenyats no tant per la funció de recobriment sinó com a funció 

estructural per integrar-los al xassís del vehicle. Les característiques 

tècniques d’aquest recobriments es poden observar als catàlegs de 

l’annex 3.3.1 i 3.3.2. 

 

Estructura 
honeycomb

 
Juntes elastomèriques Planxes d’alumini

Perfil 
d’alumini

20 mm 
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Figura 7-13: Panell fusta contraxapada. FONT: UPM 

 

Un cop estudiades les característiques d’ambdós sistemes, s’ha seleccionat el 

panell  de honeycomb degut a què ofereix els avantatges següents: 

- Poc pes i molta rigidesa 

- Bones característiques al desgast 

- Eliminació de qualsevol tipus de junta 

- Reducció en el temps de muntatge. No necessitat de curació de l’adhesiu 

- Molt bones propietats a la intempèrie 

- Densitat de les cel·les de 82 i amplada de 6,4 mm. 

- Fàcil mecanitzat 

- Varietat en la tipologia d’acabat 

- Lleugerament més car, de l’odre de 10 € / m2, en comparació amb els 

panells WISA, però es veu recompensat en la reducció en el temps de 

muntatge. 

- Es recomana encolar els panells a l’estructura del bastidor amb Sika 

Bond –T2, tot i la fixació amb els perfils d’alumini. 

 

Als plànols CIT0050000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR MX. NIVELL BAIX i 

CIT0070000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR CX es poden observar els espais 

a recobrir. 

En aquest cas no és necessari realitzar cap càlcul de sol·licitacions del panell ja 

que es troba recolzat sobre el bastidor d’alumini. Cal comentar que segons les 

consultes tècniques realitzades al fabricant, el panell és apte per l’aplicació 

requerida.  
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7.2.1.2. ZONA NIVELL ALT 

 

La zona de nivell alt és la que es troba sobre el bastidor dels mòduls NP i part 

dels MX. En l’actualitat l’únic recobriment que hi ha és de poliester sobre el qual 

si acoblen els seients. Aquest poliester s’ha eliminat i al seu lloc es proposa 

col·locar un recobriment que permeti unificar tota la superfície i cobrir els espais 

buits. L’altra petita modificació que s’ha de practicar és la de desplaçar la 

ubicació de les sorreres a la part central i no a l’espai lliure entre seients, com és 

el cas actual. Aquesta modificació permet ampliar l’altura útil en 20 cm. 

Els paràmetres que ha de satisfer el recobriment són els mateixos que en el cas 

anterior però amb l’afegit que no s’ha de deformar com a conseqüència de 

l’aplicació de la càrrega ja que hi ha una zona central que no es recolza sobre el 

bastidor. 

 

Entre tot el seguit d’opcions que poden satisfer amb aquestes necessitats cal 

destacar: 

- Planxa d’alumini: planxa d’espessor reduït amb reforços incorporats al 

bastidor. 

- Panell honeycomb: mateixa tecnologia que en la zona de nivell baix però 

amb un espessor 6 mm i amb massa de 4,9 kg/m2. 

- Paviment de fusta contraxapada: mateixa tecnologia que en la zona de 

nivell baix però d’espessor de 6,5 mm amb massa de 4,7 kg/m2. 

 

Com a primera opció s’ha estudiat el panell de honeycomb, però com es pot 

observar a l’annex 1.4, un panell de 6 mm no és suficient, ja que la fletxa que 

apareix és elevada. 

En aquest sentit s’ha estudiat la possibilitat d’incorporar una planxa d’alumini 

amb reforços incorporats al bastidor. A partir dels càlculs a l’annex 1.4.2 

realitzats s’ha seleccionat una xapa de 4 mm d’espessor d’alumini 7075 T651 

amb una duresa superficial i tensió de límit elàstic elevades.  

Els reforços que s’han d’incorporar són els que es detallen de forma 

esquemàtica a la Figura 7-14. Els reforços es poden observar en verd i hi ha una 

distància de separació entre ells de 300 mm. 
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Figura 7-14: Esquema distribució suports. 

 

 

Als plànols CIT0060000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR MX. NIVELL ALT i 

CIT0080000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR NP es poden observar els 

diferents espais a recobrir. 

 

 

7.2.2. RECOBRIMENT DEL SOSTRE 
 

Per tal de dur a terme el recobriment del sostre s’ha decidit aprofitar el que 

existeix actualment, ja que una modificació no suposaria canvis en l’altura útil ja 

que el llarguer del sostre és el factor limitant. D’altra banda tampoc suposa un 

estalvi de massa considerable, ja que les peces del recobriment actual són de 

poliester i les d’alumini no es poden eliminar perquè serveixen de suport pel 

cablejat interior. 
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7.3. SISTEMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

Tal i com es desprèn de la descripció del tramvia CITADIS actual, existeixen 

dues zones clarament diferenciades, els mòduls que incorporen bogis i les 

caixes suspeses ja que es troben a nivells de càrrega diferents.  

Per tal de solucionar la diferència d’alçades entre els mòduls i facilitar la càrrega i 

la descàrrega, existeixen diferents plantejaments possibles. 

En primer lloc es pot proposar la modificació de l’andana, o del punt habilitat de 

càrrega i descàrrega, incorporant rampes o elevadors que salvin aquesta alçada. 

En l’opció de la col·locació de les rampes s’ha de cobrir un desnivell d’uns 250 

mm aproximadament, que considerant un pendent màxim del 12 % equival a 

tenir instal·lades unes rampes de 2085 mm de longitud intercalades entre elles. 

Com es pot observar, aquesta proposta suposa la modificació de la 

infraestructura existent i a la vegada suposa haver d’incorporar tot un seguit de 

desnivells que presenten problemes de seguretat i d’estètica. 

L’altra opció a considerar és la d’acoblar el sistema de càrrega i descàrrega a 

l’estructura del tramvia, fet que permetria no haver de modificar les 

infraestructures existents i augmentaria la seguretat en les operacions, amb la 

contrapartida de que es perd capacitat de càrrega com a conseqüència de 

l’augment de la tara del vehicle i de la disminució de la superfície útil. 

De les dues possibilitats considerades, s’ha cregut oportú desenvolupar la 

segona opció ja que s’adequa més a l’objectiu general del projecte. 

Com que cada mòdul presenta les seves singularitats, s’ha estudiat cadascun 

per separat. 

 

 

7.3.1. MÒDUL CX 
 

L’alçada del mòdul CX és la que es considerarà com l’atura de referència per la 

càrrega i la descàrrega. Cal recordar que el tramvia, en cas de vies enterrades 

presenta una alçada de 350 mm que és coberta en l’actualitat per l’altura de 

l’andana. Per tant es considerarà que aquest mòdul està a nivell d’andana. 

Sota aquestes condicions, el que s’ha de garantir és que l’espai existent entre el 

tramvia i l’andana sigui el més reduït possible o en cas que no sigui possible, 
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incorporar un sistema universal que sigui apte per salvar distàncies diferents i 

possibles desnivells d’alçada. 

El sistema proposat consisteix en incorporar al tramvia una plataforma plegable 

accionada pneumàticament. Un exemple d’aquesta aplicació es pot trobar en la 

plataforma  model MiniDock del fabricant Crawford, amb la particularitat que s’ha 

de modificar el mecanisme d’accionament.  

El concepte del sistema d’accionament és similar al que s’ha adoptat per la trapa 

del sistema de tancament, amb la diferència de que el perfil d’alumini ha variat 

significativament degut a les sol·licitacions a les que està sotmès i que la ranura 

per on es desplaça el boló acaba amb forma cònica per tal de permetre el 

correcte funcionament en cas de petites desviacions en l’altura de l’andana. 

Aquest joc en la ranura és el que assegura que la plataforma es recolzi en tot 

moment sobre l’andana i que per tant el boló no estigui sol·licitat. L’únic requisit, 

imposat per la norma EN 1398, és que el pendent màxim i mínim no superi el 

12,5 %, aproximadament 7,1º. A la Figura 7-15 es pot observar el dibuix de la 

solució proposada. 

 

Figura 7-15: Esquema trapa inferior llarga. 

 

Al plànol CIT0100000. TRAPA INFERIOR LLARGA es poden observar els detalls 

d’aquest mecanisme. 

Les característiques principals d’aquest sistema són: 

- Perfil: a determinar en funció de les característiques de la zona 

d’operació. S’ha proposat un perfil possible al plànol CIT0100001. 

PERFIL TRAPA 

- Material: Alumini EN6082 T6  

- Cilindre: Parker model P1D-S063-MS-160 

o Carrera: 160 mm 
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o Diàmetre: 63 mm 

o Pressió de treball: 6 bar 

- Guies: Igus model TW-01-15 

- Boló:  

o Material: alumini EN6060 

o Diàmetre: 10 mm 

 

Els càlculs de les guies, del cilindre i del boló es poden observar a l’annex 1.5 

TRAPA INFERIOR I SUPERIOR. 

 

 

7.3.2. MÒDUL NP 
 

La plataforma del mòdul NP es troba a 600 mm del nivell de referència. Per 

aquest motiu es fa necessari incorporar un sistema que permeti elevar la càrrega 

i alhora elimini la separació entre el tramvia i l’andana.  

El sistema proposat és una plataforma elevadora de columnes com la que es 

mostra la Figura 7-16 i Figura 7-17. 
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Figura 7-16: Plataforma elevadora de columnes. FONT: DHOLLANDIA 

 

 

Figura 7-17: Plataforma elevadora de columnes. FONT: DHOLLANDIA 

 

Aquest tipus de plataforma no requereix cap tipus d’instal·lació sota el bastidor 

del vagó com és el cas de les plataformes convencionals. Aquest fet suposa no 
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haver de realitzar modificacions en el disseny del bastidor ni en l’acoblament 

amb el bogi. El funcionament d’aquesta plataforma és basa en un pistó hidràulic 

que reparteix l’esforç sobre les columnes mitjançant un cablejat d’acer i unes 

politges. El pistó hidràulic, per tant, es pot col·locar en un lateral de la plataforma 

juntament amb tots els equips de regulació i control del sistema. Per poder 

abatre la plataforma es disposa de dos cilindres hidràulics als extrems. Un altre 

punt a destacar és que la plataforma, un cop desplegada té una inclinació de 6º 

per tal de facilitar la càrrega i la descàrrega. Aquests aspectes es poden 

observar a la Figura 7-18. 

 

   

Figura 7-18: Esquema plataforma elevadora. FONT: DHOLLANDIA 

 

Amb l’objectiu d’adaptar aquest concepte al tramvia s’ha proposat al fabricant 

modificar lleugerament els paràmetres estàndards. Entre aquestes modificacions 

destaca l’ampliació de la càrrega útil de 1000 a 1500 kg i l’ampliació de la 

profunditat de la plataforma de 850 a 1200 mm. 

Les característiques bàsiques de la plataforma són doncs: 

- Càrrega útil: 1500 kg 

- Plat reforçat amb tubs d’acer i base d’alumini 

- Amplada del plat de 3072 mm x 1200 mm de longitud 

- Altura d’elevació : 600 mm 

- Grup hidràulic trifàsic a 380 V 
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- Pressió de treball 180 bar 

- Massa del conjunt: 500 kg 

 

Un esbós, facilitat pel fabricant DHOLLANDIA,  es pot observar al plànol 

CIT0120000. PLATAFORMA ELEVADORA DE COLUMNES. 

Un altre punt que cal tenir present és la bolcada del tramvia com a conseqüència 

de la càrrega lateral de la plataforma.  

Considerant les càrregues com a puntuals i aplicades als centres de massa de la 

plataforma i del vehicle, la càrrega a aplicar a la plataforma que originaria la 

bolcada és de 2570 kg, valor que no es pot assolir degut al sistema de seguretat 

que aquesta incorpora que limita la càrrega a 1500 kg. 

 

7.3.3. MÒDUL MX 
 

El mòdul MX presenta la particularitat que té una zona a nivell elevat i una altra a 

nivell baix. Aquest fet ocasiona que s’hagin adaptat les dues opcions plantejades 

pels altres mòduls, com són la plataforma elevadora de columnes per la zona 

elevada i la trapa pneumàtica per salvar la distància entre el tramvia i l’andana. 

Cal recordar que la zona elevada del mòdul MX és exactament igual al mòdul 

NP. Quant a la trapa pneumàtica l'única modificació que es fa respecte el 

disseny anterior és que en varia la longitud a 750 mm, només és necessària una 

guia que s’acciona amb el mateix pistó calculat pels apartats anteriors. 

 

 

Figura 7-19: Esquema trapa inferior curta. 

 

Els detalls de la plataforma pneumàtica es poden observar al plànol 

CIT0110000. TRAPA INFERIOR CURTA. 



 

87 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

7.4. SUPORT SOSTRE 
 

El fet de disposar d’un tramvia de pis baix integral implica que tots els equips de 

tracció s’han de situar al sostre. Aquest fet suposa que els muntants tinguin una 

funció estructural que cal tenir present. Els muntats actuals s’han descrit a 

l’apartat 5.2.7.2 ELEMENTS ESTRUCTURALS. 

Per tal de poder aprofitar al màxim la superfície interior del tramvia interessa 

augmentar la distància entre muntants, fet que suposa que s’hagi d’estudiar la 

nova distribució d’aquest, així com la possibilitat d’integració del sistema de 

tancament i del de càrrega i descàrrega. 

Al plànol CIT0020000. EQUIPS EN SOSTRE es mostra la relació d’equips al 

sostre a cadascun dels mòduls i a la Figura 5-57 la situació dels muntants en 

l’actualitat. 

Els criteris que es consideraran alhora de definir els nous suports del sostre són: 

- Augmentar al màxim la distància entre muntants 

- Compatibilitat amb el sistema de tancament 

- Compatibilitat amb el sistema de càrrega i descàrrega 

 

Per tal de fer compatible els suports amb el sistema de tancament i de càrrega i 

descàrrega s’ha d’eliminar la curvatura actual dels perfils. Aquest fet implica: 

- Modificació de l’anell 

- Disminució del gàlib actual en un màxim de 80 mm 

- Disminució de les sol·licitacions sobre els muntants 

 

A continuació, a la Figura 7-20 es pot veure l’esquema d’un perfil actual, amb 

radi de curvatura de 10.000 mm i a la dreta el perfil proposat. Com es pot 

observar, s’ha mantingut la curvatura del perfil a la part extrema, just on s’acobla 

el sistema d’ancoratge del perfil amb l’estructura, tant del sostre com del 

bastidor. Aquest fet suposa no haver de modificar el sistema d’ancoratge i 

aprofitar al màxim la superfície útil del bastidor, ja que els perfils s’acoblen a la 

part externa.  
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Figura 7-20: Esquema modificació muntants. 

 

Com que cada mòdul del tramvia disposa d’uns suports diferents, s’estudiaran 

les possibilitats de cadascun per separat. 

 

7.4.1. MÒDUL CX 
 

El mòdul CX disposa de dues portes dobles, el marc de les quals té la funció de 

suportar el sostre, i a la vegada d’un travesser situat entre els dos marcs centrals 

que permet muntar-hi una fila de seients i recolzar-hi una xapa d’alumini que 

permet augmentar la seguretat dels passatgers. 

La proposta de modificació que es planteja és la substituir els dos perfils centrals 

per un únic col·locat al centre, mantenint els dels extrems i eliminar el travesser i 

la xapa. Aquesta modificació permet disposar d’un ample de porta major i 

incorporar dues portes tal i com s’ha descrit en l’apartat 7.1 SISTEMA DE 

TANCAMENT. 

A la Taula 7-4 es pot observar la relació de masses dels equips que van 

muntants al sostre del mòdul CX. Cal destacar que s’ha eliminat un aparell 

principal, com és l’equip de condicionament d’aire que presentava un pes de 620 

kg.  
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Equip Massa (kg)

Reòstat 87,29
Cofre bateries 220 Ah 393,18
Carenats laterals 86,50
Cablejat 132,94
Estructura 523,53
HT-BT Cablejat 105,00

TOTAL 1328,44

Taula 7-4: Relació de masses equips en sostre mòdul CX. 

 

A l’annex de càlculs 1.1.1 es detalla el procediment seguit per tal de verificar la 

validesa de la modificació proposada, que consisteix en simular l’estructura amb 

el CYPE, tant en l’estat actual com en la modificació. 

 

Els resultats obtinguts en l’estat actual són: 

- Tensió màxima: 7,74 MPa a compressió 

- Coeficient de seguretat de treball: 33,6 

- Fletxa llarguer: 0,02 mm 

 

Els resultats obtinguts en la modificació són: 

- Tensió màxima: 7,53 MPa a compressió 

- Coeficient de seguretat de treball: 34 

- Fletxa llarguer: 0,05 mm 

 

Un cop realitzats els càlculs tant de l’estat actual com de la proposta de 

modificació, es pot concloure que com que els coeficients de seguretat de treball 

d’ambdós situacions són del mateix ordre de magnitud, 30, i que fins i tot, els de 

la modificació són més elevats com a conseqüència de la reducció de massa en 

sostre, la modificació proposada és vàlida. 

En referència a la fletxa del llarguer, com que s’ha augmentat la llum, és 

coherent que augmenti lleugerament, tot i això, el valor obtingut és del mateix 

ordre de magnitud que l’anterior, per tant també s’accepta com a vàlid. 

L’explicació dels coeficients de seguretat de treball tant elevats es deu a què en 

el disseny també es tenen en compte paràmetres dinàmics i de resistència al 

impacte per tal de garantir la seguretat dels passatgers. 
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7.4.2. MÒDUL NP 
 

El mòdul NP disposa de dos muntants que estan situats als extrems, just entre 

l’anell i l’inici de la part elevada del bastidor, i un altre situat entre mig que té la 

funció de servir de recolzament pels vidres de la finestra i de la travessa sota 

finestra. Aquest perfils extrems són diferents a la resta, ja que són més amples 

degut a què la distància entre muntants és major.  

A la Taula 7-5 es pot observar la relació de massa dels equips que van muntants 

al sostre del mòdul NP. En aquest cas la reducció total de massa respecte la 

situació anterior és menyspreable degut a què no es pot prescindir de cap dels 

equips principals que munta. 

 

Equip Massa (kg)

Extracció 4,08
Carenats laterals 56,42
Parallamps 12,20
Pantògraf 151,04
Disjuntor 75,77
Cablejat 65,00

Estructura 400,00

HT-BT Cablejat 62,28

Grup refrigeració motors 82,39

TOTAL 909,17

Taula 7-5: Relació de masses equips en sostre mòdul NP.  

 

A diferència del mòdul CX, els muntants ja es troben en la situació de màxima 

obertura i no s’ha variat significativament el pes en sostre, per tant, l’única 

comprovació que cal fer és la de verificar que s’hi pot acoblar amb garanties la 

columna associada a la plataforma elevadora. Cal destacar que s’ha eliminat la 

travessa situada just a sobre el bastidor que fa de suport per les finestres. 

El procés detallat de càlcul es troba a l’annex de càlculs 1.1.2. 

Els resultats obtinguts per l’estat actual són: 

- Tensió màxima: 13,48 MPa a compressió 

- Coeficient de seguretat de treball: 19,29 

 



 

91 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

En introduir el sistema de càrrega i descàrrega els resultats són: 

- Tensió màxima: 82,9 MPa a compressió 

- Coeficient de seguretat de treball: 3,13 

 

Per tant, atenent als resultats anteriors, es pot acceptar la validesa de la 

modificació proposada ja que el factor de seguretat de treball és superior a la 

unitat. Cal comentar que la operació de càrrega i descàrrega sempre es 

realitzarà sota condicions estàtiques, per tant es pot acceptar un coeficient de 

seguretat més baix en comparació amb els obtinguts anteriorment. 

 

 

7.4.3. MÒDUL MX 
 

El mòdul MX disposa de quatre muntants, dos a la porta simple de 800 mm, un a 

l’extrem d’unió entre el mòdul MX i CX i un altre a la meitat del bogi per fer de 

suport de les finestres i de la travessa. En aquest cas, tal i com s’ha comentat a 

l’apartat 7.1SISTEMA DE TANCAMENT la porta no es pot eliminar, ja que s’ha 

d’habilitar una entrada pel conductor del tramvia. 

A la Taula 7-6 es pot observar la relació de massa dels equips que van muntants 

al sostre del mòdul MX.  

 

Equip Massa (kg)

Cofre Baixa tensió 221,17
Cofre tracció 500,53
Carenats laterals 72,80
Refrigeració motor 82,39
Cablejat 92,27
Estructura 478,70

HT-BT Cablejat 247,00

TOTAL 1694,85

Taula 7-6: Relació de masses equips en sostre mòdul MX. 

 

Degut a la similitud entre aquest mòdul i el mòdul NP, a excepció de la part de 

cabina, i amb l’objectiu d’estandarditzar al màxim els components del tramvia, es 

proposa implantar la mateixa estructura utilitzada en el cas del mòdul NP a la 

zona sobre bastidor, ja que s’hi ha d’acoblar la mateixa plataforma elevadora. 
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A l’annex de càlculs 1.1.3 es detallen els càlculs realitzats. 

Els resultats obtinguts per la situació actual són: 

- Tensió màxima: 17,44 MPa a compressió 

- Coeficient de seguretat de treball: 14,91 

 

En introduir el sistema de càrrega i descàrrega i modificar els muntants, els 

resultats són: 

- Tensió màxima: 84,26 MPa a compressió 

- Coeficient de seguretat de treball: 3,09 

 

Atenent als resultats anteriors, com que el coeficient de seguretat és superior a 

la unitat i el tramvia treballarà, en situació de càrrega i descàrrega, en estàtic, 

s’accepten els resultats com a vàlids.  
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7.5. SISTEMA SEPARACIÓ VAGONS 
 

En l’actualitat els vagons estan comunicats entre ells mitjançant els gangways, 

tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.2.4 GANGWAYS (PASSADÍS 

D’INTERCOMUNICACIÓ). 

L’existència de la suspensió del gangway condiciona la forma interior del tramvia 

ja que redueix la superfície de pas i per tant l’útil de càrrega, fet que es pot 

observar a la Figura 7-21. Addicionalment, també redueix considerablement 

l’accés a la mercaderia des de l’exterior.  

 

 

Figura 7-21: Imatge Gangway. Reducció ample passadís. 

 

Degut al fet que no poder eliminar el gangway, ja que és un element que la seva 

modificació suposaria un canvi en la concepció del tramvia i per tant una 

modificació de caràcter estructural, que no és l’objectiu d’aquest projecte, el que 

es proposa és modificar els anells que serveixen per acoblar tots els elements 

estructurals i impedir la deformació de la caixa de tal manera que permetin 

independitzar un mòdul respecte l’altre i aprofitar al màxim la superfície que es 

troba a nivell baix, és a dir a 350 mm respecte el terra. 

La modificació de l’anell consisteix en fer massissos tots aquells que estan en 

contacte amb un muntant que serveix de suport de la plataforma elevadora. 

D’aquesta manera s’evitaria que en cas que es produeixi una forta 
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desacceleració, degut a les forces d’inèrcia, la càrrega es desplacés 

incontroladament. 

En el cas del mòdul MX, també s’ha incorporat una separació física entre la zona 

elevada i la zona a nivell d’andana per tal d’aconseguir el mateix efecte. 

Un altre punt a destacar de la solució adoptada és que permet independitzar els 

mòduls l’un respecte de l’altre, fet que permetria modificar-ne només un pel 

transport de productes refrigerats o frescos i paral·lelament també permetria 

treballar en operació mixta de passatgers i mercaderies. 

Amb tots els canvis plantejats en aquest dos últims apartats, la situació dels 

muntants i dels anells és la que es mostra a la Figura 7-22. 

 

Figura 7-22: Situació i descripció nous muntants.  

 

Mòdul CX 

Mòdul NP 

Mòdul MX 

Suport extrem 

Marc porta simple i doble 

Anell NP 

Estructura sostre Anell CX 

Anell cabina 
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7.6. CAPACITAT MÀXIMA DE CÀRREGA. MASSA I VOLUM 
 

En aquest apartat s’analitzarà la capacitat màxima de càrrega del tramvia de 

mercaderies. 

Per tal de poder fer l’estudi es determinarà el pes en tara del tramvia modificat i 

es calcularà el pes màxim que s’hi pot carregar per tal de no sobrepassar la 

càrrega màxima per eix, 12,5 t, que és el factor limitant. 

A l’annex 1.2 CÀLCUL CAPACITAT DE CÀRREGA es mostren les taules 

relatives a la massa de tots els equips que integren el tramvia. A tall de resum a 

la Taula 7-7, Taula 7-8, Taula 7-9, Taula 7-10 i Taula 7-11 es mostra el balanç de 

masses de cadascun dels mòduls. 

 

BALANÇ DE MASSES MÒDUL M1     

  Massa X Y Z 

CABINA 1739 6071,39 2,94 1354,74 

CAIXA EQUIPADA 2006 2475,09 -22,75 471,34 

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 710 2363,91 9,69 2670,10 

QUADRE PORTA 1475 2183,52 0,00 1445,41 

SOSTRE 969 2982,24 28,92 2989,14 
ANELL INTERCOMUNICACIÓ 678 2199,04 0,00 1318,90 

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 156 182,52 0,00 1052,88 
ASSEMBLATGES 170 2263,92 0,00 1528,05 

CABLEJAT 424 2503,96 26,35 2708,85 
BOGIE 3248 2289,00 0,00 290,00 

TOTAL MÒDUL 11575 2913 0 1178 

Taula 7-7: Resum balanç de masses mòdul M1. 

 

BALANÇ DE MASSES MÒDUL C1     
  Massa X Y Z 

CAIXA EQUIPADA 1216 3282,18 0,00 278,58 
SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 785 3199,22 6,80 2673,43 

QUADRE PORTA 888 3251,45 0,00 1352,07 
SOSTRE 700 2128,65 143,25 3011,16 

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 347 4282,25 0,00 1408,00 
CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 184 3282,31 0,00 2913,60 

ASSEMBLATGES 23 3282,00 0,00 3282,00 
CABLEJAT 178 2346,35 15,48 2935,31 

TOTAL MÒDUL 4322 3116 25 1705 

Taula 7-8: Resum balanç de masses mòdul C1. 
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BALANÇ DE MASSES MÒDUL NP     
  Massa X Y Z 

CAIXA EQUIPADA 1750 2261,34 -0,02 504,00 
SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 533 2336,40 38,13 2670,43 
RECOBRIMENTS EXTERIORS 1272 2289,00 0,00 1871,71 

SOSTRE 360 2350,65 149,72 3045,29 
ANELL INTERCOMUNICACIÓ 550 2301,31 0,00 1408,00 
CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 315 2262,73 4,02 1072,60 

ASSEMBLATGES 55 2642,62 -0,22 2793,19 
CABLEJAT 70 2289,00 0,00 2769,77 

BOGIE 2324 2289,00 0,00 290,00 
TOTAL MÒDUL 7229 2291 10 1095 

Taula 7-9: Resum balanç de masses mòdul NP. 

 

BALANÇ DE MASSES MÒDUL C2     
  Massa X Y Z 

CAIXA EQUIPADA 1216 3282,18 0,00 278,58 
SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 746 3326,90 -0,96 2673,03 

QUADRE PORTA 888 3251,44 0,00 1351,93 
SOSTRE 566 2298,18 0,00 2984,85 

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 347 4282,25 0,00 1408,00 
CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 141 4241,50 -137,59 2926,65 

ASSEMBLATGES 35 2236,50 -0,63 3091,54 
CABLEJAT 167 2381,52 0,00 2928,23 

TOTAL MÒDUL 4107 3220 -5 1637 

Taula 7-10: Resum balanç de masses mòdul C2. 

 

BALANÇ DE MASSES MÒDUL M2     
  Massa X Y Z 

CABINA 1767 6080,04 -3,87 1347,23 
CAIXA EQUIPADA 2006 2475,09 -22,75 471,34 

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 715 2370,14 13,70 2669,53 
QUADRE PORTA 1339 2149,70 0,00 1458,87 

SOSTRE 969 2982,12 28,92 2989,14 
ANELL INTERCOMUNICACIÓ 678 2199,04 0,00 1318,90 
CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 156 182,52 0,00 1052,88 

ASSEMBLATGES 170 2263,92 0,00 1528,05 
CABLEJAT 348 2662,11 32,18 2667,53 

BOGIE 3248 2289,00 0,00 290,00 
TOTAL MÒDUL 11396 2934 0 1165 

Taula 7-11: Resum balanç de masses mòdul M2. 
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A partir de les taules anteriors s’obté un valor de tara del tramvia de mercaderies 

de:  

Tara = 38,6 t 

Valor un 5 % inferior a la tara del tramvia de passatgers. 

 

 

7.6.1. CÀRREGA MÀXIMA DEL TRAMVIA 
 

Per determinar la massa màxima s’han proposat 4 escenaris considerant una 

càrrega uniformement repartida de 0 kg/m2, 500 kg/m2, 550 kg/m2 i 600 kg/m2.  

Els valors obtinguts de càrrega per eix en cada escenari són els de la Taula 

7-13. El procés de càlcul detallat es mostra a l’annex 1.2. 

 

Mòdul Superfície útil (m2)

MX 11,74 
CX 15,40 
NP 9,25 

TOTAL 63,53 

Taula 7-12: Superfícies útils. 

 

Escenari
M1 NP M2 
(kg) (kg) (kg) 

0 6813 5757 6744
1 11673 11918 11604
2 12159 12534 12090
3 12645 13150 12576

Taula 7-13: Massa per eix en cada escenari. 

 

Com es pot observar, el límit és l’escenari 2 amb una càrrega repartida de 550 

kg/m2. A partir d’aquest valor i de la superfície útil de cada mòdul s’obtenen els 

valors de càrrega màxima per mòdul, suposant que es carrega uniformement. Es 

poden observar a la Taula 7-14. 

 

 

 



 

98 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

Mòdul Massa màxima (kg)

MX 6457,8
CX 8469,4
NP 5085,3
TOTAL 34939,6

Taula 7-14: Càrrega màxima per mòdul en situació de càrrega uniforme. 

 

Com es pot veure, la massa màxima que es pot carregar al tramvia és 

aproximadament de 35 t. 

 

 

7.6.2. CÀRREGA MÀXIMA PER MÒDUL 
 

Un altre factor que cal considerar és la massa màxima que pot transportar cada 

mòdul del tramvia, considerant que la resta van descarregats. Aquest valor  

indica quina ha de ser la massa de l’element més pesat que el tramvia podrà 

transportar. 

A la Taula 7-15 es mostra el repartiment de massa del tramvia en tara, a partir de 

la qual es podran deduir els valors de càrrega màxims per mòdul. 

 

Tara 
Mòdul M1 C1 NP C2 M2 
Total 11575 4322 7229 4107 11396 
Mòdul sense bogi 8458

  

4863

  

8279 
Massa sobre l’articulació 2051 4285 2092 
Massa sobre el bogi 10509 9148 10371 
Massa no suspesa bogi 3117 2366 3117 
Massa total per bogi 13626 11514 13488 
Massa per eix 6813 5757 6744 
Massa total 38629 

Taula 7-15: Repartiment massa per eix. Tara. 

 

Com que el factor limitant és la massa màxima per eix, 12,5 t, als mòduls amb 

bogi s’hi podrà carregar la diferència, és a dir: 

- Mòdul M1: Massa màxima = 25 – 13,6 = 11,4 t 

- Mòdul NP: Massa màxima = 25 – 11,5 = 13,5 t 

- Mòdul M2: Massa màxima = 25 – 13,5 = 11,5 t 
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Quant als mòduls suspesos, considerant que el centre de masses de la càrrega 

es troba al centre del mòdul, aquesta es reparteix el 50 % als mòduls contigus. 

Per tant: 

- Mòdul C1: Massa màxima = 2·11,4 = 22,8 t 

- Mòdul C2: Massa màxima = 2·11,5 = 23 t 

 

 

7.6.3. VOLUM MÀXIM DE CÀRREGA 
 

A partir de les superfícies i de l’altura útil de càrrega es determina el volum de 

càrrega de cada mòdul. A la Taula 7-16 es mostren els resultats. 

 

Mòdul Superfície (m2) Altura (m) Volum (m3) 
MX 11,74 1,60/2,00 19,78 
CX 15,40 2,00 30,80 
NP 9,25 1,60 14,79 

TOTAL 63,5 -- 115,95  

Taula 7-16: Superfícies i volums de càrrega del tramvia. 

 

 

7.6.4. VELOCITAT A CÀRREGA MÀXIMA 
 

Un cop determinats els paràmetres per determinar la capacitat de càrrega es 

procedeix a realitzar el càlcul de la velocitat màxima que podrà assolir el tramvia 

en operació en condicions de càrrega màxima i per varies situacions de traçat. 

Els càlculs detallats es poden observar a l’annex 1.3. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

Pendent 
(%) 

Velocitat 
(km/h) 

0 70 
5 39 
8 25 

Taula 7-17: Velocitat màxima en funció del pendent. 
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D’altra banda, cal tenir presents els modes degradats, és a dir, quina serà la 

resposta del tramvia en cas que un o més dels motors fallin a la vegada. En 

aquest sentit, tal i com es mostra a l’annex de càlculs, en cas que falli un motor, i 

amb un pendent del 8%, el tramvia no serà capaç de desplaçar-se, sí en canvi 

en les altres situacions. Per tal de donar resposta a aquesta problemàtica, en cas 

que el traçat ho requereixi, es pot motoritzar el bogi suport. 
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8. IMPACTE AMBIENTAL 

 

Els impactes que pot generar un tramvia sobre el medi ambient són els 

següents: 

- Impacte sobre la contaminació atmosfèrica 

- Impacte acústic i de vibracions 

- Impacte paisatgístic 

L’impacte sobre la contaminació atmosfèrica que pot generar el tramvia de 

mercaderies és conseqüència de les característiques particulars de la ciutat on 

s’instal·li, ja que aquest dependrà del grau d’utilització del tramvia, de la 

modificació de la distribució modal, del tipus de font d’energia amb la que s’obté 

l’electricitat, de la demanda i de la distància recorreguda pel tramvia, entre 

d’altres factors. Per tal de poder quantificar l’impacte que ocasiona sobre la 

contaminació atmosfèrica, s’exposen els resultats de varis estudis que s’han 

practicat. Cal destacar-ne tres, a les ciutats d’Amsterdam, Zurich i Barcelona. 

- Amsterdam4: en quatre anys s’ha reduït a la meitat el nombre de camions 

que circulen per la ciutat, passant de 5000 a 2500, i permetrà una 

reducció en els nivells de NOx del 16 % respecte els nivells d’emissió 

actuals. Alhora, degut a la millora en les operacions de càrrega i 

descàrrega s’estima que s’assoliran nivells de reducció d’emissions de 

diòxid de carboni considerables. 

- Zurich14: segons es cita en un estudi realitzat per BESTUFS, la 

implantació del Cargo tram a la ciutat de Zurich ha suposat una reducció 

anual de gasos contaminants tal i com es mostra a la Taula 8-1. 

Contaminant Reducció emissió en Kg 

CO2 4911,3 

SO2 1,4 

NOx 80,6 

PM10 2,3 

NMVOS 4,2 

CO 14,6 

Taula 8-1: Reducció emissions Cargo Tram Zurich anuals. FONT: BESTUFS13 

  

                                                 
4 www.citycargo.nl 
14 Schoemaker, Jarl, “ Improving attractiveness of cities with city freight”. Bestufs II. 
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- Barcelona15: sota la consideració que el tramvia de mercaderies 

absorbeix un 15 % del trànsit de mercaderies per la ciutat, l’estalvi total 

d’emissions seria de 18.753,61 t/any. 

S’ha de tenir en compte que els tramvies porten incorporat un sistema de 

regeneració de l’energia, és a dir, que en la frenada, el tramvia genera energia 

elèctrica que en cas que un altre tramvia en demandi, li serà subministrada a 

través de la xarxa, en cas contrari, es dissipa en forma de calor i no és 

aprofitable.  

Quant al impacte acústic i de vibracions que pot generar el tramvia i que pot 

originar molèsties als veïns16, cal tenir present que és conseqüència tant del 

tramvia com de la infraestructura. En aquest sentit sobre el tramvia ja s’han 

aplicat les mesures necessàries per tal de minimitzar aquests efectes, com són 

la incorporació de rodes elàstiques i l’aplicació de pintures especials que 

atenuen els nivells d’emissió dels bogis. Aquesta pintura és la que s’aplica sobre 

les bastidors dels bogis, tant motrius com suport. 

Quant a la infraestructura, segons l’estudi realitzat per Tramvia Metropolità S.A17 

en el tram de la diagonal: 

- Els nivells de soroll als carrers per on passa el tramvia són menors amb 

el tramvia que els enregistrats abans del inici de les obres. 

- El pas del tramvia no pot, en els registres de soroll, diferenciar-se del pas 

d’altres tipologies de vehicles. Tant és així, que les puntes de soroll 

corresponents al tramvia són inferiors a les de moltes motocicletes i a les 

d’autobusos i camions. 

- Les diferències de soroll ambient amb i sense tramvia són mínimes, 

inferiors a 1 decibel. 

- S’ha confirmat que els nivells de vibració no superen en cap punt del 

traçat la normativa vigent. 

- No s’incompleix la legislació vigent en cap cas. 

Per tant, es pot demostrar que amb la tecnologia actual es pot satisfer amb els 

valors establerts per la normativa en quant a nivells sonors i de vibracions. 

D’altra banda es redueixen els nivells de soroll, ja que les puntes de soroll 

generades per un tramvia son inferiors a les originades per altres tipus de 

vehicles, i addicionalment, el tramvia de mercaderies suposaria una disminució 

del trànsit per la ciutat. Cal puntualitzar, que segons l’estudi del Tramvia 

                                                 
15 Badell, Josep, 2009, “Estudi de la viabilitat de l’ús parcial del Trambaix i del Trambesòs, per a la distribució 
urbana de mercaderies en hores vall”. 
16 Angulo S., Muñoz O.,2004,  “Grupos de Vecinos atribuyen al Trambaix un exceso de ruido”. La Vanguardia. 
17 Tramvia Metropolità S.A, 2004, “Estudi Impacte Ambiental Tramvia Diagonal – Baix Llobregat”.  
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Metropolità, el nivell de soroll s’ha mesurat tant en horari diürn com nocturn, i en 

ambdós casos es compleix amb la normativa vigent. En aquest sentit seria viable 

la circulació del tramvia de mercaderies en horari nocturn, sempre i quan 

s’analitzés el procés de càrrega i descàrrega i no se superessin ells nivells 

permesos. 

Un altre punt a tenir present, que seria una conseqüència indirecta de l’ús del 

tramvia de mercaderies, és la possibilitat de realitzar la distribució urbana de 

mercaderies amb vehicles elèctrics, ja siguin vehicles especials, com és el cas 

d’Amsterdam, o amb vehicles convencionals adaptats, com es proposa en el 

projecte ELCIDIS18 de la Comissió Europea, accions que permetrien assolir 

nivells de reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica molt més elevats als 

actuals. 

L’altre aspecte a considerar és la integració paisatgística del tramvia de 

mercaderies a la ciutat. Una de les característiques del tramvia de passatgers és 

que dota a la ciutat d’un aire de modernitat degut a l’estètica acurada que 

presenten, fet que no pot canviar amb la introducció del tramvia de mercaderies. 

És per aquest motiu que s’ha mantingut la mateixa estructura del tramvia de 

passatgers, sense realitzar grans canvis estètics exteriors, a excepció del 

sistema de càrrega i descàrrega i del sistemes de tancament, que tot i això, es 

poden personalitzar a gust del client, aconseguint nivells estètics comparables 

amb els tramvies actuals. A més, a conseqüència de la fabricació modular, és 

possible adaptar el tramvia de mercaderies al sistema d’alimentació APS 

d’Alstom, que s’ha comentat a l’apartat 5.1.2, i que consisteix en la supressió de 

la catenària, permetent que l’impacte visual i paisatgístic es redueixi 

notablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Vermie, Ton, 2002. “ELCIDIS, Electric Vehicle City Distribution”, European Commission 
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9. CONCLUSIONS 

 

El projecte del tramvia de mercaderies s’emmarca en la constant preocupació de 

la societat vers el medi ambient i en la necessitat de millorar la distribució urbana 

de mercaderies. 

En aquest context, un cop estudiats els models que ofereix la gamma CITADIS 

d’ALSTOM, s’ha seleccionat el model 302 per tal de fer-ne l’adaptació, amb 

configuració M1-C1-NP-C2-M2 i 2650 mm d’amplada. 

Els elements que s’han adaptat són: 

- Sistema de tancament: s’han eliminat les portes de passatgers i s’han 

substituït per portes automàtiques plegables horitzontals en configuració 

2+2. 

- Sistema de càrrega i descàrrega: amb l’objectiu de salvar la distància 

existent entre l’andana i el tramvia i poder elevar la càrrega fins al nivell 

desitjat,  s’han muntat plataformes elevadores de columnes, amb un plat 

de 1200 mm de profunditat i amb capacitat per elevar 1500 kg. 

Paral·lelament s’han instal·lat dues trapes, a la zona de nivell de càrrega, 

que mitjançant un mecanisme pneumàtic permeten salvar la separació 

entre el tramvia i l’andana de forma automàtica i regulable. 

- Recobriment dels bastidors: s’ha instal·lat un terra format per panells 

d’alumini tipus honeycomb de 20 mm en les zones a nivell de càrrega i 

per xapes d’alumini de 4 mm de gruix en les zones elevades amb la 

incorporació de reforços al bastidor d’acer. 

- Estructura: s’han redistribuït els muntants de suport del sostre amb 

l’objectiu d’ampliar la distància entre aquest i aconseguir una superfície 

de càrrega i descàrrega més elevada. 

- Sistema de separació dels vagons: amb l’objectiu de garantir la seguretat, 

tant del conductor, com de la mercaderia a transportar, i per tal d’afavorir 

la possibilitat d’incorporar vagons per mercaderies especials com 

productes frescos o deixalles, s’han introduïts uns elements divisoris, els 

anells, que separen completament els vagons entre ells. 

- Interiorisme: s’ha eliminat tots aquells elements que compleixen amb els 

paràmetres establerts pel transport de mercaderies, com són 

recobriments de poliester, seients, agafadors, màquines de taquillatge, 

etc. 
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Amb totes les modificacions realitzades, el nou tramvia de càrrega presenta les 

característiques següents: 

- Tara: 38,6 t, un 5 % inferior al tramvia de passatgers actual 

- Capacitat de càrrega màxima repartida: 550 kg/m2 

- Capacitat de càrrega màxima: 36,4 t, distribuïda en 11,4 t mòdul M1, 13,5 

t mòdul NP i 11,5 t mòdul M2 

- Càrrega màxima als mòduls CX considerant la resta buits: 23 t 

- Velocitat màxima (pendent del 5%): 39 km/h 

- Acceleració en l’arrencada (pendent del 5 %): 0,33 m/s2  

- Superfície útil de càrrega: 63,53 m2 

- Volum màxim de càrrega: 115,9 m3 

- Cost: 1.800.185,53 € 

 

Les conclusions del projecte són: 

- Es manté el concepte modular del tramvia, fet que suposa no haver de 

modificar el procés de producció per complert i permet la fabricació de 

tramvies de mercaderies a la mateixa línia que els tramvies de 

passatgers. 

- El concepte modular del tramvia amplia les possibilitats de transportar 

diferents tipus de mercaderies en el mateix comboi. 

- És possible la operació mixta: passatgers i mercaderies en el mateix 

comboi. 

- S’augmenta el catàleg de l’empresa, donant un avantatge competitiu 

respecte la competència en el sector dels Light Rail Vehicles, sector en 

constant creixement i amb un fort potencial d’expansió. 

- S’augmenta la utilitat de la infraestructura ferroviària, actualment 

desaprofitada en hores vall i es permet augmentar la rendibilitat i 

productivitat del processos logístics. 

- És viable la utilització de la infraestructura en horari nocturn. 

- Es redueixen els nivells de contaminació a les ciutats. 

- Es millora la logística de la distribució urbana de mercaderies. 

- Es redueix el nivell de trànsit a les ciutats. 
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- Existeix un gran nombre de ciutats amb problemes de contaminació on es 

podria aplicar aquest concepte. S’està estudiant aquesta possibilitat des 

de la SNCF i l’empresa CityCargo. Paral·lelament les ciutats manifesten 

el seu interès per tal de buscar alternatives sostenibles al transport de 

mercaderies. 

- Possibilitat de càrrega i descàrrega sense necessitat d’adaptar la 

infraestructura existent. En cas que s’incorporin elevadors de columnes a 

tots els mòduls, es podria descarregar en qualsevol lloc del trajecte. 

- Considerant que el tramvia està carregat al màxim de la seva capacitat 

de càrrega, equival a 36 furgonetes, 19 furgons, 12 camions lleugers i 4 

camions mitjans per desplaçament. 

   PMA (kg) CU (kg) Equivalència 

Tramvia  36.400   

Furgoneta 2.500 1.000 36 

Furgó 3.500 1.900 19 

Camió lleuger 6.000 3.000 12 

Camió mitjà 13.000 8.500 4 

Taula 9-1: Equivalència en kg del tramvia respecte altres modes de transport.19 

 

- S’ha incorporat un sistema d’obertura automàtic, aprofitant al màxim 

l’ample i alt de porta útil. 

- El recobriment dels bastidors és d’alumini i es pot canviar amb facilitat per 

dur a terme tasques de manteniment. 

 

 

 

 

                                                 
19 Robusté F., (2003) Logística de la distribució urbana de mercaderies, Ajuntament de Barcelona, Barcelona. 
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Projectes de tramvies de mercaderies: 
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o www.gerflortransport.com 
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En document adjunt. 
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1. CÀLCULS 
 

 

1.1. CÀLCULS SUPORTS SOSTRE 
 
 
Previ a la realització dels càlculs dels suports del sostre cal comentar les 

modificacions en els perfils que s’han fet respecte als perfils actuals. La primera 

simplificació general que s’ha fet és la d’eliminar la curvatura dels perfils, aquest 

fet es deu bàsicament a la necessitat de que siguin rectes per tal de poder-hi 

acoblar el sistema de càrrega i descàrrega i el de tancament. 

Les característiques de l’alumini són: 

- Nomenclatura: 6082 

- Mòdul Elàstic: 70.000 MPa 

- Límit elàstic: 260 MPa 

- Densitat: 2,71 g/cm3 

- Duresa Brinell: 95 

La resta de característiques tècniques i propietats es poden veure a l’annex 4, 

catàleg del fabricant ALU-STOCKS. 

Els càlculs s’han realitzat amb el programa CYPE. Arquitectura, Enginyeria i 

Construcció, i a continuació es mostren les característiques dels perfils reals i 

dels perfils de secció rectangular de mateixa inèrcia que els perfils reals que 

s’han introduït al programa per realitzar els càlculs. 

- Llarguer: plànol CIT0040000. SECCIÓ LLARGUER SOSTRE. 

Ix (cm4) 4.456,51
Iy (cm4) 1.717,50
Wx (cm3) 350,91
Wy (cm3) 133,14
Área (cm2) 71,73

Taula A 1-1: Propietats físiques del llarguer. 

 

- Perfil rectangular equivalent del llarguer: 

H (cm) 17,13
B (cm) 10,64

Taula A 1-2: Perfil rectangular equivalent del llarguer.  
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- Muntant extrem: plànol CIT0030002. MUNTANT EXTREM. 

Ix (cm4) 352,86
Iy (cm4) 10.452,04
Wx (cm3) 100,82
Wy (cm3) 476,61
Área (cm2) 70

Taula A 1-3: Propietats físiques del muntant extrem. 

  

- Perfil rectangular equivalent del muntant extrem: 

H (cm) 5,28
B (cm) 28,74

Taula A 1-4: Perfil rectangular equivalent del muntant extrem. 

 

- Muntant portes: plànol CIT0030001. MUNTANT PORTES. 

Ix (cm4) 227,11
Iy (cm4) 2.745,79
Wx (cm3) 58,99
Wy (cm3) 200,42
Área (cm2) 48,75

Taula A 1-5: Propietats físiques del muntant portes. 

 

- Perfil rectangular equivalent muntant portes: 

H (cm) 5,29
B (cm) 18,40

Taula A 1-6: Perfil rectangular equivalent muntant portes. 

 

 

Com que cada mòdul presenta les seves particularitats, els càlculs s’han realitzat 

per separat. 
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1.1.1. MUNTANTS MÒDUL CX 
 
A la Taula A 1-7 es mostra el pes i la situació dels equips que es troben al sostre 

del mòdul CX tant en la situació actual com en la modificació. Per més detall 

veure plànol CIT0020000. EQUIPS EN SOSTRE. 

 

Element Massa (kg) 
Reòstat 87,29
Cofre bateries 220 Ah 393,18
Carenats 86,50
Cablejat 132,94
Estructura 523,53
HT-BT Cablejat 105,00
Aire condicionat 620,00

TOTAL ACTUAL 1948,44

TOTAL MODIFICAT 1328,44

Taula A 1-7: Pes equips en sostre mòdul CX. 

 

Per tal de simular aquesta situació amb el programa CYPE, el procés que s’ha 

seguit és la de simular en primer lloc la situació actual, i posteriorment aplicar-hi 

les modificacions necessàries. Aquest procés permet minimitzar els possibles 

errors que es pugin cometre en la simulació ja que la comparació es fa sobre uns 

resultats que la realitat demostra que són acceptables. 

 

 

1.1.1.1. ESTAT ACTUAL 

 

Les hipòtesis de càlcul són les següents: 

- La càrrega està repartida al centre i té un valor de 400 kg/m, per 

limitacions del programa de càlcul, no es pot aplicar una càrrega 

superficial.  

- Les unions entre muntants i llarguers es consideren rígides 

- Les unions amb el terra es consideren encastaments 

- El llarguer té la mateixa inèrcia que el llarguer actual 

- Els muntants tenen la mateixa inèrcia que els muntants actuals 

- Es descarten els efectes dels anells de separació del mòdul 
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- Es descarten els efectes dels esforços a tallant 

 

A la Figura A 1-1 es pot observar la situació esquemàtica del cas estudiat. 

 

Figura A 1-1: Esquema simulació mòdul CX. 

 

Com es pot observar, per tal de simular l’efecte de la càrrega repartida, i per 

limitacions del programa, s’ha hagut de col·locar una estructura addicional al 

centre del mòdul, que no serà objecte d’estudi, la seva única funció és la de 

transmetre els esforços als muntants. 

La tensió normal ve expressada per: 

z
Iy

My
y

Iz

Mz

A

N
··   

On la direcció z coincideix amb la x de les taules anteriors degut al gir dels eixos 

i passar a treballar a eixos locals. 
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En tractar-se de perfils de secció rectangular, es pot afirmar que la distància de 

la fibra més allunyada de l’eix neutre serà la més allunyada del centre de 

gravetat, per tant, la tensió màxima, en funció del mòdul resistent serà: 

Wy

My

Wz

Mz

A

N
max  

Considerant els valors de moment i normal en valor absolut. La tensió màxima 

sempre serà a compressió per la disposició de la càrrega i la geometria. 

Aleshores, a partir dels esforços, en funció de la longitud, s’ha calculat la tensió 

màxima a la que està treballant el perfil. Els resultats es poden observar a la 

Taula A 1-8 i Taula A 1-9. Un cop avaluada la tensió màxima, es compara amb el 

valor de la tensió límit elàstic i s’obté el coeficient de seguretat actual sota les 

hipòtesis de càlcul. 

 

Barra 1/2 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -2789 -2710 -2632 -2554 -2475 -2397 -2319 -2240 -2162

My (Nm) -519 -324 -129 66 261 456 651 846 1041

Mz (Nm) -61 -38 -15 8 32 55 78 101 124 

Tensió (MPa) 4,20 2,82 1,44 0,99 2,35 3,70 5,05 6,39 7,74 

Coeficient seguretat 61,97 92,31 180,83 262,94 110,52 70,28 51,52 40,67 33,59

Taula A 1-8: Esforços al mòdul CX estat actual. Barra 1/2. 

 

Barra 6/7 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -5373 -5294 -5216 -5138 -5059 -4981 -4902 -4824 -4746

My (Nm) -618 -386 -154 78 311 543 775 1007 1239

Mz (Nm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tensió (MPa) 4,19 3,01 1,84 1,44 2,59 3,73 4,87 6,01 7,16 

Coeficient seguretat 62,12 86,32 141,43 180,16 100,41 69,69 53,36 43,23 36,34

Taula A 1-9: Esforços al mòdul CX estat actual. Barra 6/7. 

 

La fletxa màxima obtinguda és de 0,02 mm. 

Com es desprèn de les taules anteriors, el punt més sol·licitat és la unió entre el 

muntant i el travesser de la barra 1/2, ja que presenta el coeficient de seguretat 

més baix. Tot i això, és un valor molt elevat. 
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1.1.1.2. MODIFICACIÓ 

 

La modificació proposada és la d’eliminar un dels muntants i situar el que resta a 

la part central del mòdul. Un esquema d’aquesta situació es pot observar a la 

Figura A 1-2. 

 

 

Figura A 1-2: Esquema simulació mòdul CX modificat. 

 

Les hipòtesis de càlcul són les mateixes que en el cas anterior excepte que la 

càrrega repartida és de 287 kg/m. 

Els resultats obtinguts són els de la Taula A 1-10. 
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Barra 1/2 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) 2803 2724 2646 2568 2489 2411 2333 2254 2176

My (Nm) 384 240 96 49 193 337 482 626 771 

Mz (Nm) 94 58 23 13 48 84 120 155 191 

Tensió (MPa) 4,08 2,74 1,41 0,99 2,29 3,60 4,92 6,21 7,53 

Coeficient seguretat 63,66 94,91 184,18 262,19 113,67 72,22 52,87 41,85 34,52

Taula A 1-10: Esforços al mòdul CX modificat. Barra 1/2. 

 

Barra 6/7 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) 7066 6988 6910 6831 6753 6675 6596 6518 6440

My (Nm) 442 276 110 56 222 388 554 720 886 

Mz (Nm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tensió (MPa) 3,65 2,81 1,97 1,68 2,49 3,31 4,12 4,93 5,74 

Coeficient seguretat 71,14 92,51 132,23 154,70 104,30 78,67 63,15 52,74 45,28

Taula A 1-11: Esforços al mòdul CX modificat. Barra 6/7. 

 

Quant a la fletxa màxima del llarguer, s’ha obtingut un valor de 0,05 mm. 

Com es pot observar els coeficients de seguretat continuen essent molt elevats i 

el punt més sol·licitat és el mateix que el de l’estat actual. 

 

 

1.1.1.3. CONCLUSIONS 

 

Un cop realitzats els càlculs tant de l’estat actual com de la proposta de 

modificació, es pot concloure que com que els coeficients de seguretat de treball 

d’ambdós situacions són del mateix ordre de magnitud, 30, i que fins i tot, els de 

la modificació són més elevats com a conseqüència de la reducció de massa en 

sostre, la modificació proposada és vàlida. 

En referència a la fletxa del llarguer, com que s’ha augmentat la llum, és 

coherent que augmenti lleugerament, tot i això, el valor obtingut és del mateix 

ordre de magnitud que l’anterior, per tant també s’accepta com a vàlid. 
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Cal comentar que els coeficients de seguretat tant grans que s’obtenen responen 

més a criteris dinàmics i al compliment de la normativa en quant a xocs per tal de 

garantir la seguretat dels passatgers.  

 

1.1.2. MUNTANTS MÒDUL NP 
 
D’aquest mòdul no s’ha vist modificat el pes en sostre i només s’ha afegit 

l’estructura del sistema de càrrega i descàrrega. Cal comentar, també, que els 

perfils d’aquest mòdul són els mes amples i de mes secció de tots els que munta 

el tren, tal i com es pot veure a la descripció inicial. 

En primer lloc s’avaluaran les càrregues que suporta cada pilar degut a la 

càrrega repartida en sostre. La massa de cadascun dels equips es pot observar 

a la Taula A1-12. 

Equip Pes (kg) 

Extracció 4,08

Carenats 56,42

Parallamps 12,20

Pantògraf 151,04

Disjuntor 75,77

Cablejat 65,00

Estructura 400,00

HT-BT Cablejat 62,28

Grup refrigeració motors 82,39

TOTAL 909,17

Taula A1-12: Pes equips en sostre mòdul NP. 

 

 

1.1.2.1. ESTAT ACTUAL 

 

Les hipòtesis realitzades són: 

- La càrrega està repartida al centre i té un valor de 262 kg/m  

- Els recolzaments es consideren encastaments 

- El llarguer té la mateixa inèrcia que el llarguer actual 

- Els muntants tenen la mateixa inèrcia que els muntants actuals 

- Es menyspreen els efectes a tallant 
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L’esquema de la situació analitzada es pot veure a la Figura A 1-3.  

 

 

Figura A 1-3: Esquema simulació mòdul NP. 

 

Els resultats obtinguts són els de la Taula A 1-13. 

Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -4346 -4224 -4102 -3979 -3857 -3735 -3613 -3491 -3369

My (Nm) -333 -208 -83 42 167 292 418 543 668 

Mz (Nm) -559 -343 -127 89 305 521 737 953 1169

Tensió (MPa) 6,86 4,44 2,02 1,54 3,93 6,31 8,70 11,09 13,48
Coeficient  
seguretat 

37,88 58,53 128,72 168,91 66,21 41,18 29,87 23,44 19,29

Taula A 1-13: Esforços al mòdul NP estat actual. 

 

En aquest cas, degut a la simetria de les càrregues i de la distribució dels pilars, 

tots els muntants suporten els mateixos esforços. El punt més sol·licitat és 
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l’extrem d’unió entre el llarguer i el muntat, tot i això treballa amb un coeficient de 

seguretat de 19. 

 

1.1.2.2. MODIFICACIÓ 

 

A continuació, es procedeix a verificar si el muntant extrem és capaç de suportar 

les noves sol·licitacions a les que estarà sotmès en afegir-hi els sistema de 

càrrega i descàrrega. 

Les guies del sistema de càrrega i descàrrega està acoblades al muntant 

mitjançant unions cargolades, que generen unes noves sol·licitacions, que són: 

- Esforç normal, N 

- Moment flector, Mf 

 

Sota les hipòtesis següents: 

- La massa màxima de càrrega de la plataforma és de 1500 kg 

- La massa suspesa de la plataforma és de 350 kg 

- La massa total del sistema de càrrega i descàrrega és de 500 kg. 

- El punt d’aplicació de la força resultant s’ha considerat a 800 mm 

respecte el pilar. 

- La reacció que origina el moment sobre el pilar s’ha considerat aplicada 

al 1 m de la base del pilar. 

- La reacció que origina el moment es calcularà considerant els dos 

extrems del pilar encastats. 

 

Aleshores, en la situació de càrrega màxima i per muntant: 

N = 9250 + 4407,4  N 

Mf = 1750·0,5 + 7500·0,8 = 6875 N·m 

 

L’esforç normal està aplicat al llarg de tota l’estructura, però els moments són 

transmesos als pilars mitjançant les unions cargolades. Com que no es disposa 

de la situació exacta, ni de la quantitat de cargols que s’utilitzaran, s’ha 

considerat el cas més desfavorable, és a dir, que tot el moment generat és 
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aplicat al punt més sol·licitat de l’estructura i pel càlcul de la reacció que el 

moment està aplicat a 1 m de la base del pilar. 

Considerant els esforços calculats anteriorment, i aplicant superposició, 

s’obtenen els resultats de la Taula A 1-14. 

 

Longitud (m) 2,3 

N (N) -17026,4 

My (Nm) 668 

Mz (Nm) 8044,00 

Tensió (MPa) 83,62 

Coeficient seguretat 3,11 

Taula A 1-14: Esforços mòdul NP modificat.  

 

 

1.1.2.3. CONCLUSIONS 

 

Com que el coeficient de seguretat al que s’està treballant és superior a la unitat  

es pot concloure que el sistema de càrrega i descàrrega es pot acoblar al 

muntant actual sense la necessitat de realitzar cap modificació. 

Aquest fet és possible perquè la situació que s’ha calculat sempre serà en 

posició estàtica, és a dir, el tramvia mai estarà en moviment mentre estigui 

realitzant les operacions de càrrega i descàrrega, i no s’ha d’assegurar un 

coeficient de seguretat de l’ordre del cas anterior. 

 

 

1.1.3. MUNTANTS MÒDUL MX 
 
A la Taula A 1-15 es mostra el pes dels equips que es troben al sostre del mòdul 

MX. Per més detall veure plànol CIT0020000. EQUIPS EN SOSTRE. 
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Equip Pes (kg) 
Cofre Baixa tensió 221,17
Cofre tracció 500,53
Carenats 72,80
Refrigeració motor 82,39
Cablejat 92,27
Estructura 478,70

HT-BT Cablejat 247,00
TOTAL 1694,85

Taula A 1-15: Pes equips en sostre mòdul MX. 

 

En aquest cas s’ha seguit el mateix procés que en cas del mòdul NP, amb 

l’excepció que sí que s’ha introduït una modificació, al del canvi de muntants per 

tal de facilitar l’acoblament del sistema de càrrega i descàrrega. 

L’esquema de la situació estudiada és el que es pot observar a la Figura A 1-4. 

 

 

Figura A 1-4: Esquema simulació mòdul MX. 
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1.1.3.1. ESTAT ACTUAL 

 

Les hipòtesis de càlcul que s’han realitzat són les mateixes que en el cas 

anterior, però amb un valor de càrrega repartida de 366 kg/m. 

Sota aquestes condicions, i aplicant els mateixos criteris de càlcul que en 

apartats anteriors, els resultats obtinguts són els de la Taula A 1-16i Taula A 

1-17. 

  

Barra 6/7 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -7936 -7858 -7779 -7701 -7623 -7544 -7466 -7388 -7309

My (Nm) -352 -220 -88 45 177 309 441 574 706 

Mz (Nm) -305 -207 -108 -10 89 187 285 384 482 

Tensió (MPa) 8,55 6,22 3,87 1,97 3,96 6,26 8,56 10,89 13,19

Coeficient seguretat 30,39 41,81 67,26 131,73 65,73 41,54 30,36 23,88 19,71

Taula A 1-16: Esforços mòdul MX estat actual. Barra 6/7 

 

Barra 11/12 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -4516 -4438 -4360 -4281 -4203 -4125 -4046 -3968 -3889

My (Nm) -337 -210 -84 43 169 296 422 549 675 

Mz (Nm) 316 179 42 -96 -233 -371 -508 -645 -783 

Tensió (MPa) 7,96 4,99 2,03 2,72 5,66 8,61 11,55 14,49 17,44

Coeficient seguretat 32,64 52,08 128,36 95,58 45,97 30,19 22,52 17,95 14,91

Taula A 1-17: Esforços mòdul MX estat actual. Barra 11/12 

 

Quant a la fletxa, el valor obtingut és de 0,23 mm. 

Com en els casos anteriors, la tensió màxima és de compressió i s’assoleix a la 

unió entre el muntant i el llarguer per la barra 11/12. 
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1.1.3.2. MODIFICACIÓ 

 

Els resultats obtinguts amb la modificació proposada, és a dir, substituir els 

muntants marcs de porta pels extrems, es poden observar a la  

 

Barra 6/7 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -7789 -7667 -7545 -7423 -7300 -7178 -7056 -6934 -6812

My (Nm) -489 -305 -122 62 246 429 613 796 980 

Mz (Nm) -559 -383 -207 -31 145 322 498 674 850 

Tensió (MPa) 7,68 5,53 3,39 1,50 3,00 5,12 7,23 9,35 11,46

Coeficient seguretat 33,84 46,98 76,76 173,57 86,75 50,79 35,94 27,82 22,69

Taula A 1-18: Esforços mòdul MX modificació. Barra 6/7 

 

Barra 11/12 
Longitud (m) 0 0,287 0,5750 0,862 1,15 1,438 1,725 2,013 2,3 

N (N) -5009 -4887 -4765 -4643 -4521 -4399 -4276 -4154 -4032

My (Nm) -451 -282 -112 57 226 396 565 735 904 

Mz (Nm) 438 228 19 -190 -400 -609 -819 -1028 -1237

Tensió (MPa) 6,01 3,55 1,10 2,67 5,09 7,50 9,92 12,33 14,74

Coeficient seguretat 43,29 73,21 235,47 97,47 51,10 34,67 26,21 21,08 17,64

Taula A 1-19: Esforços mòdul MX modificació. Barra 11/12 

 

El punt més sol·licitat torna a ser la unió entre la barra 11/12 i el llarguer i la fletxa 

màxima és de 0,14 mm. 

En acoblar-hi els sistema de càrrega i descàrrega, fent les mateixes hipòtesis 

que en cas anterior, s’obtenen els resultats de la  

 

Barra 11/12 
Longitud (m) 2,3 
N (N) -17689,4

My (Nm) 904 

Mz (Nm) 8112,00

Tensió (MPa) 84,89 

Coeficient seguretat 3,06 

Taula A 1-20: Esforços mòdul MX modificat. 
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1.1.3.3. CONLCUSIONS 

 

Atenent als resultats anteriors, com que el coeficient de seguretat és superior a 

la unitat i el tramvia treballarà, en situació de càrrega i descàrrega en estàtic, 

s’accepten els resultats com a vàlids, tant en esforços com en la fletxa originada 

al llarguer.  
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1.2. CÀLCUL CAPACITAT DE CÀRREGA 
 

El factor limitant de la capacitat de càrrega del tramvia és la càrrega per eix que 

aquest pot suportar. Tal i com s’ha descrit en la memòria el valor límit és de 12,5 

t per eix, per tant en cap cas el tramvia en càrrega podrà superar les 75 t.  

Per tal de poder determinar la capacitat de càrrega s’han elaborat les Taula A 

1-21, Taula A 1-22,  

BALANÇ DE MASSES 
Massa X Y Z 

CAIXA EQUIPADA 1750 2261,34 -0,02 504,00 
          
Faldons Bogi ARPEGE 1600 53,64 2268,00 0,00 420,00 
Equips sota xassís bogi 119,49 1940,00 0,00 518,00 
Paviment 37,89 2289,00 0,00 470,00 
Unions caixa bogi 166,44 2289,00 0,00 784,00 
Estructura xassís 934,00 2290,00 -0,03 552,80 
Ferramenta xassís 21,00 1979,00 0,00 553,00 
Suport articulació 275,80 2289,00 0,00 260,00 
Pintura 141,47 2289,00 0,00 350,00 
          

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 533 2336,40 38,13 2670,43 
          
Muntatge perfils laterals 7,91 2289,00 0,00 2650,00 
Plafó central sostre 37,06 2289,00 0,00 2540,00 
Capotes interiors recobriment cablejat 30,63 2295,00 0,00 2090,00 
Aparells sobre les capotes 10,04 2309,00 1125,00 2590,00 
Muntatge lluminàries 32,94 2289,00 0,00 2580,00 
Perfils laterals 28,57 2289,00 0,00 2620,00 
Estructura 352,00 2286,00 0,00 2740,00 
Ferramenta 8,00 3071,00 428,70 2785,00 
Pintura 12,14 2289,00 0,00 2762,00 
Aïllaments 1,81 2228,50 -24,00 2712,00 
Muntatge suport esmorteïdor 12,31 3898,00 460,00 2785,00 
          

RECOBRIMENTS EXTERIORS 1272 2289,00 0,00 1871,71 
          
Carenat sota finestra 6,73 2289,00 0,00 285,00 
Carenat sobre finestres 16,40 2289,00 0,00 2734,00 
Carenat polièster intercomunicació 55,55 2289,00 0,00 1490,00 
Muntants extrems 198,22 2289,00 0,00 1487,50 
Plataforma elevadora 950,00 2289,00 0,00 2000,00 
Mecanisme trapa superior 45,00 2289,00 0,00 1250,00 
          

SOSTRE 360 2350,65 149,72 3045,29 
          
Carenats laterals sostre 56,42 2289,00 0,00 3000,00 
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Para llamps 12,20 1439,00 622,50 2910,00 
Pantògraf 151,04 2120,00 0,00 3150,00 
Disjuntor 75,77 3056,00 612,00 3015,00 
Cablejat 65,00 2289,00 0,00 2902,00 
          

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 550 2301,31 0,00 1408,00 
          
Anell d'intercomunicació 550,00 2301,31 0,00 1408,00 
          

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 315 2262,73 4,02 1072,60 
          
Rufa 186,96 2289,00 0,00 1530,00 
Passarel·la 115,78 2289,00 0,00 350,00 
Articulació 9,09 2289,00 0,00 207,00 
Muntatge biela  3,62 0,00 350,00 2734,00 
          

ASSEMBLATGES 55 2642,62 -0,22 2793,19 
          
Assemblatge muntant extrems 10,15 2289,00 0,00 1846,70 
Assemblatge anell intercomunicació 23,26 2289,00 0,00 3282,00 
Muntatge articulació B 15,19 4384,50 0,00 2710,00 
Muntatge articulació C 5,96 184,70 -2,00 2709,00 
          

CABLEJAT 70 2289,00 0,00 2769,77 
          
HT-BT 62,28 2289,00 0,00 2902,00 
Propi del mòdul NP 4,37 2289,00 0,00 2650,00 
Sota xassís 3,11 2289,00 0,00 290,00 
          

BOGIE 2324 2289,00 0,00 290,00 
          
Connexions mecàniques 2323,84 2289,00 0,00 290,00 
          
TOTAL MÒDUL 7229 2291 10 1095 

Taula A 1-23, Taula A 1-24 i Taula A 1-25, on s’han identificat els pesos i la 

situació dels diferents equips sobre cada mòdul. 

 

BALANÇ DE MASSES Massa X Y Z 
CABINA 1739 6071,39 2,94 1354,74 

          
Frontal - Cel·la poliester 445,00 6285,00 0,00 1350,00 
Climatització 128,80 5535,00 -136,00 2890,00 
Conducte climatització 11,49 5565,50 2,00 2570,00 
Trapa del sostre 32,00 5600,00 0,00 3000,00 
Finestres laterals i frontals 179,20 6459,50 0,00 1950,00 
Retrovisors exteriors 0,48 5410,00 0,00 2700,00 
Seient conductor 38,21 5600,00 0,00 785,00 
Persiana 1,73 6264,50 0,00 2530,00 
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Armariet 8,36 5404,50 923,30 1130,80 
Muntatge tarja 0,00 6055,50 0,00 1250,00 
Retrovisors interiors 1,22 6684,50 -836,50 2320,00 
Extintors 9,72 5359,50 905,00 880,00 
Accessoris diversos 6,78 5287,50 760,00 1219,00 
Carenat darrera i davant 41,90 6521,00 -3,00 565,00 
Armari elèctric 13,88 5801,50 860,00 770,00 
Neteja parabrises 11,15 6980,00 -5,00 930,00 
Cinta davantera 11,00 6956,00 0,00 900,00 
Para xocs 65,70 7050,00 0,00 680,50 
Dispositiu seguretat obstacles 20,31 5906,50 -115,50 264,50 
Pupitre de conducció 55,35 6410,00 0,00 1300,00 
Sostre +  Penell 32,24 6225,00 0,00 2700,00 
Recobriment de la plataforma 8,70 6033,00 -9,00 554,00 
Equip xassís cabina 12,14 6200,00 270,00 370,00 
Estructura xassís cabina 290,30 6195,62 -0,48 517,00 
Barra de remolc 70,00 5975,50 7,00 371,50 
Ferramenta del xassís -20,97 6195,62 1,38 505,00 
Muntatge xassís cabina 1,05 5285,12 0,00 365,00 
Cablejat de la cabina 49,52 5580,00 152,00 1775,00 
Anell de la porta de cabina porta dreta 168,56 5312,00 -60,00 1447,50 
Porta 45,52 5325,00 -184,00 1600,00 
          

CAIXA EQUIPADA 2006 2475,09 -22,75 471,34 
          
Equip xassís 235,33 2533,00 -194,00 511,00 
Faldons Bogi ARPEGE 1600 53,64 2479,00 0,00 300,00 
Paviment 63,77 3665,00 0,00 370,00 
Xassís de l'estructura 1244,00 2703,00 0,00 501,00 
Ferramenta del xassís 16,83 2664,00 0,00 505,00 
Suport articulació 149,94 160,00 0,00 260,00 
Pintura antisonora 185,69 2412,00 0,00 350,00 
Muntatge sorreres 57,15 2167,50 0,00 875,00 
          

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 710 2363,91 9,69 2670,10 
          
Muntatge perfils laterals 7,63 2655,00 0,00 2650,00 
Plafó central sostre 48,08 2814,75 0,00 2540,00 
Capotes interiors recobriment cablejat 39,12 2815,00 0,00 2090,00 
Aparells sobre les capotes 11,02 2341,00 1138,00 2590,00 
Muntatge lluminàries 44,80 2815,00 0,00 2580,00 
Perfils laterals 49,19 2295,00 0,00 2620,00 
Estructura sostre interior 478,70 2282,00 0,00 2740,00 
Ferreteria sostre interior 1,30 4006,00 0,00 2734,00 
Pintura 15,50 2267,00 0,00 2762,00 
Aïllament 2,56 2825,00 0,00 2712,00 
Muntatge suport esmorteïdor 12,30 680,00 -460,00 2785,00 
          

QUADRE PORTA 1475 2183,52 0,00 1445,41 
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Carenat 20,79 2815,00 0,00 2734,00 
Placa 38,13 2289,00 0,00 1457,50 
Carenat polièster intercomunicació 165,07 2600,00 0,00 1610,00 
Muntants extrems 111,10 420,00 0,00 1487,50 
Muntans intermedis 7,02 420,00 0,00 1495,00 
Porta conductor 113,00 2310,00 0,00 1400,00 
Mecanisme trapa superior 45,00 2289,00 0,00 2000,00 
Mecanisme trapa inferior 25,00 2310,00 0,00 0,00 
Plataforma elevadora 950,00 2289,00 0,00 1400,00 
          

SOSTRE 969 2982,24 28,92 2989,14 
          
Cofre Baixa tensió 221,17 4580,00 0,00 3025,00 
Cofre tracció 500,53 2800,00 56,00 2986,00 
Carenats laterals sostre 72,80 2824,70 0,00 3000,00 
Refrigeració motor 82,39 1230,00 0,00 3000,00 
Cablejat 92,27 1830,00 0,00 2902,00 
          

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 678 2199,04 0,00 1318,90 
          
Anell d'intercomunicació 365,00 466,00 0,00 1408,00 
Anell separació interior 313,00 4220,00 0,00 1215,00 
          

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 156 182,52 0,00 1052,88 
          
Rufa 93,48 286,00 0,00 1530,00 
Passarel·la 57,98 30,00 0,00 350,00 
Articulació 4,55 0,00 0,00 207,00 
          

ASSEMBLATGES 170 2263,92 0,00 1528,05 
          
Assemblatge anell interior 11,63 482,50 0,00 3282,00 
Assemblatge anell cabina 16,15 5302,00 0,00 1934,00 
Assemblatge travessers i muntants bogi 126,65 2289,00 0,00 1173,50 
Muntatge articulació tipus B 15,19 189,20 0,00 2710,00 
          

CABLEJAT 424 2503,96 26,35 2708,85 
          
HT-BT sostre 247,00 1830,00 0,00 2902,00 
Cofre BT 48,48 4580,00 27,00 3025,00 
Cabina M1 45,76 5580,00 152,00 1775,00 
Davantal M1 8,26 6508,20 0,00 1300,00 
Armari elèctric 3,39 5801,50 860,00 770,00 
Plafó cabina 0,12 6342,50 0,00 2700,00 
Habitacle M1 16,71 2295,00 0,00 2650,00 
Sota-xassís M1 8,16 2289,00 0,00 450,00 
Cables socors 0,05 5975,50 -277,59 366,35 
Interconnexió M1 C1 45,76 0,00 0,00 3090,00 
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BOGIE 3248 2289,00 0,00 290,00 

          
Connexions mecàniques caixa BM 1600 3247,84 2289,00 0,00 290,00 
          
TOTAL MÒDUL 11575 2913 0 1178 

Taula A 1-21: Balanç de masses mòdul M1. 

 

BALANÇ DE MASSES Massa X Y Z 
CAIXA EQUIPADA 1216 3282,18 0,00 278,58 

          
Paviment 113,95 3277,00 0,00 437,00 
Estructura xassís 689,00 3283,00 0,00 265,00 
Ferramenta xassís 19,00 3282,00 0,00 205,00 
Suport articulació 387,76 3282,25 0,00 260,00 
Pintura 6,60 3282,50 0,00 265,00 
          

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 785 3199,22 6,80 2673,43 
          
Muntatge perfils laterals 7,91 3282,00 0,00 2650,00 
Plafó central sostre 53,71 3231,00 0,00 2540,00 
Capotes interiors recobriment cablejat 43,53 3282,00 0,00 2090,00 
Aparells sobre les capotes 5,44 2907,00 981,00 2590,00 
Muntatge lluminàries 47,50 3284,00 0,00 2580,00 
Perfils laterals 54,80 3245,00 0,00 2620,00 
Estructura sostre interior 523,53 3294,00 0,00 2740,00 
Ferramenta sostre interior 6,47 3282,00 0,00 2853,00 
Pintura 15,44 3282,00 0,00 2762,00 
Aïllaments 1,96 2407,50 0,00 2712,00 
Muntatge suport esmorteïdor 24,62 730,00 0,00 2800,00 
          

QUADRE PORTA 888 3251,45 0,00 1352,07 
          
Estructura quadre portes dobles (x4) 286,00 3282,25 0,00 1487,50 
Carenat 8,09 3282,25 0,00 270,00 
Carenat 23,65 3282,25 0,00 2734,00 
Carenat polièster intercomunicació 55,55 2792,00 0,00 1400,00 
Sistema de tancament 315,00 3282,00 0,00 1400,00 
Mecanisme trapa inferior 200,00 3282,00 0,00 950,00 
          

SOSTRE 700 2128,65 143,25 3011,16 
          
Reòstat 87,29 2457,00 0,00 3036,00 
Cofre de bateries 393,18 1412,00 255,00 3045,00 
Carenats laterals sostre 86,50 3282,30 0,00 3000,00 
Cablejat 132,94 3282,00 0,00 2902,00 
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ANELL INTERCOMUNICACIÓ 347 4282,25 0,00 1408,00 
          
Anell d'intercomunicació 347,06 4282,25 0,00 1408,00 
          

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 184 3282,31 0,00 2913,60 
          
Unió entre caixes 60,32 3282,25 0,00 3090,00 
Muntatge articulació 38,72 3282,00 0,00 2734,00 
Muntatge esmorteïdors 84,53 3282,50 0,00 2870,00 
          

ASSEMBLATGES 23 3282,00 0,00 3282,00 
          
Assemblatge anell intercomunicació 23,26 3282,00 0,00 3282,00 
          

CABLEJAT 178 2346,35 15,48 2935,31 
          
HT-BT 105,00 3282,00 0,00 2902,00 
Cofre bateries 10,82 1802,00 255,00 3045,00 
NS 16,71 3245,00 0,00 2650,00 
Interconnexió C1 NP 45,76 0,00 0,00 3090,00 
          
TOTAL MÒDUL 4322 3116 25 1705 

Taula A 1-22: Balanç de masses mòdul C1. 

 

 

BALANÇ DE MASSES Massa X Y Z 
CAIXA EQUIPADA 1750 2261,34 -0,02 504,00 

          
Faldons Bogi ARPEGE 1600 53,64 2268,00 0,00 420,00 
Equips sota xassís bogi 119,49 1940,00 0,00 518,00 
Paviment 37,89 2289,00 0,00 470,00 
Unions caixa bogi 166,44 2289,00 0,00 784,00 
Estructura xassís 934,00 2290,00 -0,03 552,80 
Ferramenta xassís 21,00 1979,00 0,00 553,00 
Suport articulació 275,80 2289,00 0,00 260,00 
Pintura 141,47 2289,00 0,00 350,00 
          

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 533 2336,40 38,13 2670,43 
          
Muntatge perfils laterals 7,91 2289,00 0,00 2650,00 
Plafó central sostre 37,06 2289,00 0,00 2540,00 
Capotes interiors recobriment cablejat 30,63 2295,00 0,00 2090,00 
Aparells sobre les capotes 10,04 2309,00 1125,00 2590,00 
Muntatge lluminàries 32,94 2289,00 0,00 2580,00 
Perfils laterals 28,57 2289,00 0,00 2620,00 
Estructura 352,00 2286,00 0,00 2740,00 
Ferramenta 8,00 3071,00 428,70 2785,00 
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Pintura 12,14 2289,00 0,00 2762,00 
Aïllaments 1,81 2228,50 -24,00 2712,00 
Muntatge suport esmorteïdor 12,31 3898,00 460,00 2785,00 
          

RECOBRIMENTS EXTERIORS 1272 2289,00 0,00 1871,71 
          
Carenat sota finestra 6,73 2289,00 0,00 285,00 
Carenat sobre finestres 16,40 2289,00 0,00 2734,00 
Carenat polièster intercomunicació 55,55 2289,00 0,00 1490,00 
Muntants extrems 198,22 2289,00 0,00 1487,50 
Plataforma elevadora 950,00 2289,00 0,00 2000,00 
Mecanisme trapa superior 45,00 2289,00 0,00 1250,00 
          

SOSTRE 360 2350,65 149,72 3045,29 
          
Carenats laterals sostre 56,42 2289,00 0,00 3000,00 
Para llamps 12,20 1439,00 622,50 2910,00 
Pantògraf 151,04 2120,00 0,00 3150,00 
Disjuntor 75,77 3056,00 612,00 3015,00 
Cablejat 65,00 2289,00 0,00 2902,00 
          

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 550 2301,31 0,00 1408,00 
          
Anell d'intercomunicació 550,00 2301,31 0,00 1408,00 
          

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 315 2262,73 4,02 1072,60 
          
Rufa 186,96 2289,00 0,00 1530,00 
Passarel·la 115,78 2289,00 0,00 350,00 
Articulació 9,09 2289,00 0,00 207,00 
Muntatge biela  3,62 0,00 350,00 2734,00 
          

ASSEMBLATGES 55 2642,62 -0,22 2793,19 
          
Assemblatge muntant extrems 10,15 2289,00 0,00 1846,70 
Assemblatge anell intercomunicació 23,26 2289,00 0,00 3282,00 
Muntatge articulació B 15,19 4384,50 0,00 2710,00 
Muntatge articulació C 5,96 184,70 -2,00 2709,00 
          

CABLEJAT 70 2289,00 0,00 2769,77 
          
HT-BT 62,28 2289,00 0,00 2902,00 
Propi del mòdul NP 4,37 2289,00 0,00 2650,00 
Sota xassís 3,11 2289,00 0,00 290,00 
          

BOGIE 2324 2289,00 0,00 290,00 
          
Connexions mecàniques 2323,84 2289,00 0,00 290,00 
          



 

134 

Projecte d’un tramvia per a mercaderies 

basat en la plataforma ALSTOM CITADIS 

TOTAL MÒDUL 7229 2291 10 1095 

Taula A 1-23: Balanç de masses mòdul NP. 

 

BALANÇ DE MASSES Massa X Y Z 
CAIXA EQUIPADA 1216 3282,18 0,00 278,58 

          
Paviment 113,95 3277,00 0,00 437,00 
Estructura xassís 689,00 3283,00 0,00 265,00 
Ferramenta xassís 19,00 3282,00 0,00 205,00 
Suport articulació 387,76 3282,25 0,00 260,00 
Pintura 6,60 3282,50 0,00 265,00 
          

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 746 3326,90 -0,96 2673,03 
          
Muntatge perfils laterals 7,91 3282,00 0,00 2650,00 
Plafó central sostre 53,71 3282,30 0,00 2540,00 
Capotes interiors recobriment cablejat 43,53 3282,00 0,00 2090,00 
Aparells sobre les capotes 5,03 2857,00 981,00 2590,00 
Muntatge lluminàries 47,50 3284,00 0,00 2580,00 
Perfils laterals 28,50 3245,00 0,00 2620,00 
Estructura sostre interior 523,53 3294,00 0,00 2740,00 
Ferramenta sostre interior 6,47 3282,00 0,00 2853,00 
Pintura 15,44 3282,00 0,00 2762,00 
Aïllaments 1,96 2407,50 0,00 2712,00 
Muntatge suport esmorteïdor 12,30 5884,00 -460,00 2785,00 
          

QUADRE PORTA 888 3251,44 0,00 1351,93 
          
Estructura quadre portes dobles (x4) 286,00 3282,25 0,00 1487,50 
Carenat 8,09 3282,25 0,00 270,00 
Carenat 23,56 3282,25 0,00 2734,00 
Carenat polièster intercomunicació 55,55 2792,00 0,00 1400,00 
Sistema de tancament 315 3282 0 1400 
Mecanisme trapa inferior 200 3282 0 950 
          

SOSTRE 566 2298,18 0,00 2984,85 
          
Reòstat 87,29 2457,00 0,00 3036,00 
Convertidor estàtic 259,25 1412,00 0,00 3005,00 
Carenats laterals sostre 86,50 3282,30 0,00 3000,00 
Cablejat 132,77 3283,00 0,00 2902,00 
          

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 347 4282,25 0,00 1408,00 
          
Anell d'intercomunicació 347,06 4282,25 0,00 1408,00 
          

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 141 4241,50 -137,59 2926,65 
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Unió entre caixes 60,32 3282,25 0,00 3090,00 
Muntatge articulació 38,72 3282,00 0,00 2734,00 
Muntatge esmorteïdors 42,27 6489,50 -460,00 2870,00 
          

ASSEMBLATGES 35 2236,50 -0,63 3091,54 
          
Assemblatge anell intercomunicació 23,26 3282,00 0,00 3282,00 
Muntatge suport articulació C 11,55 131,20 -1,90 2708,00 
          

CABLEJAT 167 2381,52 0,00 2928,23 
          
HT-BT 105,00 3282,00 0,00 2902,00 
Mòdul C2 16,71 3245,00 0,00 2650,00 
Interconnexió NP-C2 45,76 0,00 0,00 3090,00 
          
TOTAL MÒDUL 4107 3220 -5 1637 

Taula A 1-24: Balanç de masses mòdul C2. 

 

 

 

 

 

BALANÇ DE MASSES Massa X Y Z 
CABINA 1767 6080,04 -3,87 1347,23 

          
Frontal - Cel·la poliester 445,00 6285,00 0,00 1350,00 
Climatització 128,80 5535,00 -136,00 2890,00 
Conducte climatització 11,49 5565,50 2,00 2570,00 
Trapa del sostre 32,57 5600,00 0,00 3000,00 
Finestres laterals i frontals 179,20 6459,50 0,00 1950,00 
Retrovisors exteriors 0,48 5410,00 0,00 2700,00 
Seient conductor 38,21 5600,00 0,00 785,00 
Persiana 1,73 6264,50 0,00 2530,00 
Armariet 8,36 5404,50 923,30 1130,80 
Muntatge tarja 0,00 6055,50 0,00 1250,00 
Retrovisors interiors 1,22 6684,50 -836,50 2320,00 
Extintors 9,72 5359,50 905,00 880,00 
Accessoris diversos 6,78 5287,50 760,00 1219,00 
Carenat darrera i davant 46,25 6521,00 -3,00 565,00 
Armari elèctric 13,88 6410,00 0,00 1300,00 
Neteja parabrises 11,15 6980,00 -5,00 930,00 
Cinta davantera 14,01 6956,00 0,00 900,00 
Para xocs 65,70 7050,00 0,00 680,50 
Dispositiu seguretat obstacles 20,31 5906,50 -115,50 264,50 
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Pupitre de conducció 55,35 6410,00 0,00 1300,00 
Sostre +  Penell 8,70 6033,00 -9,00 554,00 
Recobriment de la plataforma 32,24 6225,00 0,00 2700,00 
Equip xassís cabina 12,14 6200,00 270,00 370,00 
Estructura xassís cabina 310,30 6195,62 -0,48 517,00 
Barra de remolc 70,00 5975,50 7,00 371,50 
Ferramenta del xassís -20,97 6195,62 1,38 505,00 
Muntatge xassís cabina 1,05 5285,12 0,00 365,00 
Cablejat de la cabina 49,52 5580,00 152,00 1775,00 
Anell de la porta de cabina porta dreta 168,56 5312,00 -60,00 1447,50 
Porta 45,52 5325,00 -184,00 1600,00 
          

CAIXA EQUIPADA 2006 2475,09 -22,75 471,34 
          
Equip xassís 235,33 2533,00 -194,00 511,00 
Faldons Bogi ARPEGE 1600 53,64 2479,00 0,00 300,00 
Paviment 63,77 3665,00 0,00 370,00 
Xassís de l'estructura 1244,00 2703,00 0,00 501,00 
Ferramenta del xassís 16,83 2664,00 0,00 505,00 
Suport articulació 149,94 160,00 0,00 260,00 
Pintura antisonora 185,69 2412,00 0,00 350,00 
Muntatge sorreres 57,15 2167,50 0,00 875,00 
          

SOSTRE INTERIOR EQUIPAT 715 2370,14 13,70 2669,53 
          
Muntatge perfils laterals 7,63 2655,00 0,00 2650,00 
Plafó central sostre 48,08 2814,75 0,00 2540,00 
Capotes interiors recobriment cablejat 39,12 2815,00 0,00 2090,00 
Aparells sobre les capotes 15,45 2006,00 1000,00 2590,00 
Muntatge lluminàries 44,80 2815,00 0,00 2580,00 
Perfils laterals 49,19 2295,00 0,00 2620,00 
Estructura sostre interior 478,70 2282,00 0,00 2740,00 
Ferreteria sostre interior 1,30 4006,00 0,00 2734,00 
Pintura 15,50 2987,00 0,00 2750,00 
Aïllament 2,56 2267,00 0,00 2762,00 
Muntatge suport esmorteïdor 12,30 680,00 -460,00 2785,00 
          

QUADRE PORTA 1339 2149,70 0,00 1458,87 
          
Carenat 20,79 2815,00 0,00 2734,00 
Placa 38,13 2289,00 0,00 1457,50 
Carenat polièster intercomunicació 55,55 2600,00 0,00 1610,00 
Muntants extrems 109,11 420,00 0,00 1487,50 
Muntans intermedis 7,02 420,00 0,00 1495,00 
Porta conductor 113,00 2310,00 0,00 1400,00 
Mecanisme trapa superior 45,00 2289,00 0,00 2000,00 
Plataforma elevadora 950,00 2289,00 0,00 1400,00 
          

SOSTRE 969 2982,12 28,92 2989,14 
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Cofre Baixa tensió 221,17 4580,00 0,00 3025,00 
Cofre tracció 500,53 2800,00 56,00 2986,00 
Carenats laterals sostre 72,80 2824,70 0,00 3000,00 
Refrigeració motor 82,39 1230,00 0,00 3000,00 
Cablejat 92,38 1830,00 0,00 2902,00 
          

ANELL INTERCOMUNICACIÓ 678 2199,04 0,00 1318,90 
          
Anell d'intercomunicació 365,00 466,00 0,00 1408,00 
Anell separació interior 313,00 4220,00 0,00 1215,00 
          

CONNEXIÓ ENTRE CAIXES 156 182,52 0,00 1052,88 
          
Rufa 93,48 286,00 0,00 1530,00 
Passarel·la 57,98 30,00 0,00 350,00 
Articulació 4,55 0,00 0,00 207,00 
          

ASSEMBLATGES 170 2263,92 0,00 1528,05 
          
Assemblatge anell interior 11,63 482,50 0,00 3282,00 
Assemblatge anell cabina 16,15 5302,00 0,00 1934,00 
Assemblatge travessers i muntants bogi 126,65 2289,00 0,00 1173,50 
Muntatge articulació tipus B 15,19 189,20 0,00 2710,00 
          

CABLEJAT 348 2662,11 32,18 2667,53 
          
HT-BT sostre 170,00 1830,00 0,00 2902,00 
Cofre BT 50,01 4580,00 27,00 3025,00 
Cabina M1 45,76 5580,00 152,00 1775,00 
Davantal M1 8,26 6508,20 0,00 1300,00 
Armari elèctric 3,39 5801,50 860,00 770,00 
Plafó cabina 0,12 6342,50 0,00 2700,00 
Habitacle M1 16,71 2295,00 0,00 2650,00 
Sota-xassís M1 8,16 2289,00 0,00 450,00 
Cables socors 0,05 5975,50 -277,59 366,35 
Interconnexió C2-M2 45,76 0,00 0,00 3090,00 
          

BOGIE 3248 2289,00 0,00 290,00 
          
Connexions mecàniques caixa BM 1600 3247,84 2289,00 0,00 290,00 
          
TOTAL MÒDUL 11396 2934 0 1165 

 

Taula A 1-25: Balanç de masses mòdul M2. 
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Per tal de dur a terme l’estudi s’han proposat varis escenaris en els que s’ha 

variat la càrrega per metre quadrat. A la Taula A 1-26 es mostren les superfícies 

útils de cada mòdul. La superfície dels passadissos d’intercomunicació s’ha 

considerat als mòduls suspesos ja que no s’hi té accés des dels mòduls amb 

bogi. 

Mòdul Superfície útil (m2) 
MX 11,74 
CX 15,4 
NP 9,25 

TOTAL 63,53 

Taula A 1-26: Relació de superfícies útils segons mòduls. 

 

Els escenaris considerats són els de la Taula A 1-27 i la massa de cada mòdul 

segons els escenaris considerats es pot observar a la Taula A 1-28. 

Escenari Massa /m2

Escenari 0 0
Escenari 1 500
Escenari 2 550
Escenari 3 600

Taula A 1-27: Característiques escenaris proposats. 

 

 

Escenari
Mòdul M1 Mòdul C1 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm) kg X (mm) Y (mm) Z (mm) 
0 11575 2913 0 1178 4322 3116 25 1705 
1 17446 2703 0 1286 12021 3222 -480 1446 
2 18033 2689 0 1293 12791 3226 -543 1437 
3 18620 2677 0 2378 13561 3229 -512 1879 

 

Escenari
Mòdul NP Mòdul C2 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm) kg X (mm) Y (mm) Z (mm) 
0 7229 2291 10 1095 4107 3220 -5 1637 
1 11852 2290 6 1253 11806 3261 496 1417 
2 12314 2290 6 1262 12576 3262 559 1410 
3 12777 2290 6 1948 13346 3263 527 1891 

 

Escenari
Mòdul M2 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm)
0 11396 2934 0 1165
1 17266 2715 0 1279
2 17854 2701 0 1286
3 18441 2688 0 2386

Taula A 1-28: Taules resum escenaris proposats. 
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Un cop determinada la massa de cada escenari es procedeix a descriure el 

procediment que s’ha seguit per tal de repartir la massa de cada element sobre 

els eixos dels bogis. 

- La massa dels mòduls que porten bogi és absorbida per aquest 

- La massa de les caixes suspeses es reparteix en funció del punt 

d’aplicació de la resultant de forma proporcional a la distància a 

l’articulació de cada mòdul amb bogi. 

Els resultats obtinguts són els que es mostren a les taules següents. 

Escenari
CC1/M1 CC1/NP 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm) kg X (mm) Y (mm) Z (mm) 
0 2051 0 0 250 2270 4578 0 250 
1 5901 0 0 250 6120 4578 0 250 
2 6286 0 0 250 6505 4578 0 250 
3 6671 0 0 250 6890 4578 0 250 

 

Escenari
CC2/NP CC2/M2 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm) kg X (mm) Y (mm) Z (mm) 
0 2014 0 0 250 2092 0 0 250 
1 5864 0 0 250 5942 0 0 250 
2 6249 0 0 250 6327 0 0 250 
3 6634 0 0 250 6712 0 0 250 

Taula A 1-29: Repartiment massa mòduls suspesos. 

 

Per tant, els valors corregits de massa, són els de la Taula A 1-30. 

Escenari
Mòdul M1 Mòdul NP 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm) kg X (mm) Y (mm) Z (mm) 
0 13626 2474 0,4 1001 11514 2341 6,6 781 
1 23347 2020 0,2 961 23836 2314 3,2 749 
2 24319 1994 0,2 959 25069 2313 3,0 747 
3 25291 1971 0,2 1751 26301 2312 3,0 1075 

 

Escenari
Mòdul M2 

kg X (mm) Y (mm) Z (mm)
0 13488 2479 -0,3 984
1 23209 2020 -0,1 951
2 24181 1994 -0,1 949
3 25153 1970 -0,1 1750

Taula A 1-30: Valors corregits de massa segons mòdul amb bogi. 

 

A continuació es calcula la massa per eix per cada escenari.  
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Escenari 0 
Mòdul M1 C1 NP C2 M2 
Total 11575 4322 7229 4107 11396 
Mòdul sense bogi 8458

  

4863

  

8279 
Massa sobre l’articulació 2051 4285 2092 
Massa sobre el bogi 10509 9148 10371 
Massa no suspesa bogi 3117 2366 3117 
Massa total per bogi 13626 11514 13488 
Massa per eix 6813 5757 6744 

Taula A 1-31: Determinació massa per eix escenari 0. 

 

Escenari 1 
Mòdul M1 C1 NP C2 M2 
Total 17446 12021 11852 11806 17266 
Mòdul sense bogi 14329

  

9486

  

14149 
Massa sobre l’articulació 5901 11984 5942 
Massa sobre el bogi 20230 21470 20092 
Massa no suspesa bogi 3117 2366 3117 
Massa total per bogi 23347 23836 23209 
Massa per eix 11673 11918 11604 
Massa total 70392 

Taula A 1-32: Determinació massa per eix escenari 1. 

 

 

Escenari 2 
Mòdul M1 C1 NP C2 M2 
Total 18033 12791 12314 12576 17854 
Mòdul sense bogi 14916

  

9948

  

14737 
Massa sobre l’articulació 6286 12754 6327 
Massa sobre el bogi 21202 22703 21064 
Massa no suspesa bogi 3117 2366 3117 
Massa total per bogi 24319 25069 24181 
Massa per eix 12159 12534 12090 
Massa total 73568 

Taula A 1-33: Determinació massa per eix escenari 2. 
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Escenari 3 
Mòdul M1 C1 NP C2 M2 
Total 18620 13561 12777 13346 18441 
Mòdul sense bogi 15503

  

10411

  

15324 
Massa sobre l’articulació 6671 13524 6712 
Massa sobre el bogi 22174 23935 22036 
Massa no suspesa bogi 3117 2366 3117 
Massa total per bogi 25291 26301 25153 
Massa per eix 12645 13150 12576 
Massa total 76745 

Taula A 1-34: Determinació massa per eix escenari 3. 

 

A continuació, a la Taula A 1-35 es pot veure el resum de la massa per eix en 

cadascun dels escenaris. 

Escenari 
M1 
(kg) 

NP 
(kg) 

M2 
(kg) 

Massa màxima de 
càrrega (kg) 

0 6478 5424 6139   
1 11338 11585 10999 31763,32 
2 11824 12202 11485 34939,65 
3 12310 12818 11971 38115,98 

Taula A 1-35: Resum massa màxima per eix. 
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1.3. CÀLCUL PRESTACIONS A CÀRREGA MÀXIMA 
 

 

Per tal de determinar la velocitat màxima a la que podrà circular el tramvia en 

condicions de càrrega màxima s’igualarà l’esforç tractor amb les resistències a 

que està sotmès. 

L’esforç tractor ve limitat per l’adherència entre roda i carril, en cas que s’apliqui 

més esforç el tramvia patinarà i no es desplaçarà. L’esforç adherent és: 

apaad ·PcE   

on,  

Pap : és el pes aparent i equival a  9,8 ·(2/3)·MTest en N. 

ca: coeficient d’adherència promig. S’ha considerat un valor de 0,13. 

Per tant, l’esforça adherent màxim és: 

Ead = 63.700 N 

L’esforç tractor ve determinat per la potència dels motors i és inversament 

proporcional a la velocitat. Ve determinat per l’expressió següent: 

V

PT·T


  

on,  

T : és el rendiment del sistema tractor (des de la captació fins a la roda). S’ha 

considerat de 0,9. 

P: potència dels motors del tramvia: P = 4·12000 W = 480.000 W. 

V: velocitat del tramvia. 

Aleshores, a la Figura A 1-5, s’ha representat l’esforç tractor en funció de la 

velocitat. 

Quant a les resistències, s’ha aplicat la fórmula de la resistència rodant de 

Davies, que considera la resistència al rodolament i la resistència aerodinàmica. 

La fórmula aplicada és la següent: 

20,4·V6,8·V30,5·MR   

on,  

R: resistència total en N 

M: massa estàtica en tones. 
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V: Velocitat del vehicle en km/h 

 

També cal considerar la resistència al pendent, que ve expressada segons: 

·sinαMR TP   

La resistència total és la suma de les dues anteriors. 

A la Figura A 1-5 es representen les corbes de l’esforç tractor i de les 

resistències per diferents pendents. 

 

 

Figura A 1-5: Gràfic Esforç vs Velocitat. Condicions normals d’operació 

Per tant, en funció del pendent i en condicions de càrrega màxima, la velocitats 

màximes seran les de la Taula A 1-36. 

Pendent
(%) 

Velocitat 
(km/h) 

0 70* 
5 39 
8 25 

Taula A 1-36: Velocitat màxima en funció del pendent. 

*Cal observar que la velocitat màxima teòrica pot ser superior als 70 km/h, però 

està limitada electrònicament per permetre la circulació per ciutat. 
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S’ha de tenir present que sota aquestes condicions, en cas que el tramvia quedi 

aturat, tindrà una capacitat d’acceleració en l’arrencada molt baixa. Pels diferents 

casos, aquesta acceleració és la de la Taula A 1-37. 

Acceleració 0 (m/s2) 0,82 

Acceleració 5 (m/s2) 0,33 

Acceleració 8 (m/s2) 0,04 

Taula A 1-37: Relació acceleracions en funció del pendent. 

 

Un altre fet a considerar són les situacions degradades, és a dir, les situacions 

en que es pot patir una pèrdua de potència degut a la fallada d’un motor. En 

aquest cas s’hauria d’estudiar la línia existent i en funció dels pendents es 

proposaria substituir el bogi suport per un de motor. Aquesta solució s’ha 

adoptat, per exemple, en el tramvia de Tenerife. A continuació, a la Figura A 1-6, 

es pot observar el comportament del tramvia en cas de fallada d’un dels motors. 

La conclusió que se’n pot extreure és que en cas que el pendent màxim fos del 8 

% i fallés un motor, l’esforç d’adherent no seria suficient per permetre l’arrencada 

del tramvia i aquest no es desplaçaria. En aquesta situació s’hauria d’estudiar la 

possibilitat de substituir el bogi remolc per un de motor. 

 

 

Figura A 1-6: Gràfic Esforç vs Velocitat. Mode 3 motors operatius. 
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1.4. PANELLS RECOBRIMENT DEL BASTIDOR 
 

1.4.1. PANELL HONEYCOMB 
 

En aquest apartat es proposa el càlcul del recobriment del terra en les zones de 

nivell alt. 

Segons la norma DIN 53 293, la resistència a doblegar-se d’un panel sandwich 

tipus honeycomb es calcula segons: 

2

ch
d


  

On, 

h: amplada total del panell en mm 

c: espessor del honeycomb en mm  

d: espessor mig 

 

Figura A 1-7: Esquema panell honeycomb. FONT: Euro-composites. 

 

Aleshores, el moment d’inèrcia de la secció es calcula segons: 

2

b·t·d
J

2

  

On, 

b: amplada del panell en mm  

t: espessor de la xapa en mm 

J: moment d’inèrcia en mm4 
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Aleshores, la resistència teòrica a flectar és: E· J en Nmm2, 

On, 

E: mòdul elàstic de l’alumini, E = 70000 N /mm2 

Amb tots els paràmetres definits, la fletxa màxima que es produirà al panell a la 

zona en voladís de 800 mm de longitud s’expressa segons: 

- Càrrega repartida: 
384·E·J

5·q·l
fm

4

  

- Càrrega puntual: 
48·E·J

F·l
fm

3

  

 Les hipòtesis de càlcul realitzades són: 

- Fletxa màxima admissible de 2.5 mm 

- Distància entre recolzaments: 800 mm 

Amb aquestes hipòtesis els resultats obtinguts, per un panell de 6 mm amb 

espessor de xapes de 1 mm cadascuna, són els següents: 

- E·J = 4,15·109 N·mm2 

- Càrrega puntual:  972 N 

- Càrrega repartida: 1,94 N/mm 

 

Dels resultats obtinguts es desprèn que el panell proposat no s’ajusta a les 

necessitats del projecte. 

 

 

1.4.2. PLANXA ALUMINI AMB PERFILS DE SUPORT 
 

A continuació, a la Figura A 1-8, es poden observar les diferents zones que s’han 

de recobrir i sobre les que es recolza la planxa. Per tal de poder realitzar els 

càlculs de la xapa, s’han utilitzat les expressions pel càlcul de planxes del llibre 

Roark’s Formulas20, que en funció de la geometria, el material, la càrrega i les 

condicions de contorn proporciona la tensió i la fletxa màxima que pateix la 

planxa.  

                                                 
20 Young, Warren. Roark’s Formulas for Stress & Strain. 6th editon. McGraw-Hill. Nova York.  
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Figura A 1-8: Esquema mòdul NP i MX. Recobriment del terra 

 

La planxa utilitzada pel recobriment del mòdul és d’alumini 7075 T65121, amb 

molt bones propietats mecàniques, 505 MPa de límit de tensió elàstica i una 

duresa molt elevada, de 150 Brinell. Presenta un mòdul elàstic de 70.000 MPa. 

La càrrega que s’ha utilitzat per tal de realitzar el càlcul és una càrrega 

uniformement repartida de 14.490 N/m2, que és la que es generaria en cas que 

es carregués el mòdul en la seva màxima capacitat, de 13,5 t. El coeficient de 

seguretat de treball s’ha establert en 1,5.  

S’ha dividit l’espai a recobrir en 3 zones clarament diferenciades, que es poden 

observar a la Figura A 1-9. 

- Zona 1: 

o Amplada: 300 mm 

o Llargada: 2385 mm 

- Zona 2: 

o Amplada: 660 mm 

o Llargada: 780 mm 

- Zona 3: 

o Amplada: 815 mm 

o Llargada: 3300 mm 

                                                 
21 Alu-stocks 
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Figura A 1-9: Planxes. Zones d’estudi. 

 

1.4.2.1. ZONA 1 

 

Considerant que la xapa està unida mitjançant una unió reblonada o cargolada, 

que no s’estudiarà, en un dels seus extrems de longitud més llarga i que en la 

resta està recolzada, les expressions de la tensió i la fletxa màxima són: 

2

2··

t

bq
MAX

    
3

4

·

··

tE

bq
yMAX


  

On, α i β són dos paràmetres tabulats en funció de l’amplada (b) i la llargada (a), 

q és la càrrega repartida en N/m2 i t és l’espessor en mm.  

Paràmetre Unitats Valor 

a mm 2385

b mm 300

E Pa 7,00E+10

q N/m2 14491,49

t mm 4

β 0,75

α 0,058

a/b 7,95

Taula A 1-38: Paràmetres planxa zona 1. 

1 1 

2 

2 

3 
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Amb les dades anteriors, s’obtenen els resultats següents: 

- σMAX = 61 MPa al centre de la planxa 

- yMAX = -1,5 mm al centre de la planxa 

 

Com es pot observar, tant la tensió màxima com la fletxa màxima són tolerables, 

per tant s’accepta la planxa de 4 mm com a vàlida. 

 

 

1.4.2.2. ZONA 2 

 

Considerant que la xapa està collada per l’extrem de l’exterior i que es recolza en 

els altres punts, s’obtenen els resultats següents: 

- σMAX = 197 MPa al centre de la planxa 

- yMAX = -18,4 mm al centre de la planxa 

 

Valors inadmissibles per l’aplicació. Cal comentar que les expressions de la 

tensió i la fletxa màxima són les mateixes que en el cas anterior amb l’únic canvi 

dels paràmetres α i β. 

Es proposa col·locar un reforç a la part central de la planxa sobre la que aquesta 

s’hi recolzarà, per tant la longitud es redueix a la meitat, essent de 390 mm. 

En aquestes noves condicions, els resultats obtinguts són: 

- σMAX = 99 MPa al centre de la planxa 

- yMAX = -3,44 mm al centre de la planxa 

Valors en aquest cas acceptables, per tant s’ha de col·locar un punt de 

recolzament entre les dues zones elevades del bastidor. 
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1.4.2.3. ZONA 3 

 

El que es proposa per realitzar el càlcul d’aquesta zona és determinar la 

distància a la que s’han de col·locar els suports per tal de tenir deformacions a la 

planxa tolerables. 

S’aplicaran les expressions del cas en què els quatre extrems estan recolzats, 

que són les mateixes que en els casos precedents amb la modificació dels 

paràmetres α i β. 

A la Figura A 1-10 s’ha elaborat el gràfic que representa la fletxa en funció de la 

distància entre suports. Si es considera com a acceptable una fletxa màxima de 

3 mm, s’obté una distància entre suports de 300 mm. En aquesta situació, la 

tensió màxima és de 49 MPa. 

 

 

Figura A 1-10: Gràfic distancia entre suports vs. fletxa. 

 

S’ha cregut oportú comprovar com respon la planxa en les condicions de treball 

normals, és a dir, suportant una càrrega de 550 kg/m2. En aquestes condicions, 

els resultats són els següents: 

- σMAX = 18 MPa al centre de la planxa 

- yMAX = -1,44 mm al centre de la planxa. 
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Condicions de treball totalment admissibles, per tant s’instal·larà una planxa de 4 

mm d’espessor. 

 

 

1.4.2.4. CÀRREGA PUNTUAL 

 

En cas que la càrrega es distribueixi en roll containers, l’esforç de les rodes 

sobre la planxa pot ser de caràcter puntual. Suposant que es limita la massa 

màxima dels rolls containers a 1000kg, i que es recolza sobre 4 rodes, que 

apliquen una pressió aproximada de 6,25 MPa sobre el terra. 

A partir d’aquest paràmetres, la tensió màxima que s’origina a la planxa ve 

determinada per l’expressió: 

2

·

t

W
MAX

   

On W, és la força aplicada per la roda, 250 kg, t, l’espessor i β, un paràmetre 

tabulat. En el cas d’estudi β = 0,3. 

Per tant, la tensió màxima és de 46,87 MPa, valor inferior a la tensió admissible 

de 337 MPa. 

 

Per tant, es pot concloure que la planxa de 4 mm amb la distribució dels reforços 

proposada és vàlida per recobrir les zones elevades dels mòduls NP i MX. Cal 

comentar que també seria viable la substitució de la planxa d’alumini per una 

d’acer. No s’ha optat per la planxa d’acer ja que, tot i haver d’introduir menys 

reforços suposa un increment considerable del pes del tramvia. 
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1.5. TRAPA INFERIOR I SUPERIOR 

 

1.5.1. PERFIL TRAPA 
 

Es determinarà si el perfil seleccionat és capaç de suportar les sol·licitacions a 

les que estarà sotmès. Cal comentar que el perfil pot ser variables en funció de 

la infraestructura existent i que es verificarà si la solució proposada és vàlida o 

no. 

Les hipòtesis de càlcul i les dades de partida són les següents: 

- Considerant que un roll container té una amplada estàndard mínima de 

800 mm, i que la longitud del perfil entre suports és de 1171 mm, es 

poden considerar dues possibilitats, que una roda passi just pel centre, o 

bé que les dues rodes passin per sobre la trapa de manera centrada. 

Aquest dos seran els casos d’estudi ja que s’han considerat com els més 

desfavorables. La massa màxima del roll container admisible serà de 

2000 kg, que si es recolza per 5 punts, equival a 500 kg de càrrega 

puntual. 

- El perfil és d’alumini EN6082 T6, amb tensió límit elàstic de 260 MPa. 

- La inèrcia del perfil és de 1,05·106 mm4.  

- Mòdul resistent: 2,27·104 mm3 

- Es menyspreen els esforços a tallant. 

- Es menysprea el fet que el perfil estigui recolzat sobre l’andana. 

 

Càrrega puntual aplicada la centre de 500kg: 

 

En aquestes condicions, el moment màxim s’origina just al centre del perfil i té  

un valor de: 

Mmax = 2927,5 N·m 

La tensió màxima serà :  

σmax= 129,3 MPa 

i per tant s’està treballant amb un coeficient de seguretat de 2. 
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Dues càrregues puntuals aplicades a 185,5 mm respecte el suport: 

En aquest cas, els resultats obtinguts són els següents: 

Mmax = 927,5 N·m 

σmax= 40,9 MPa 

Coeficient de seguretat: 6,35 

Per tant, com es pot observar el perfil és apte per realitzar la seva funció sota les 

condicions de treball establertes. 

La càrrega puntual màxima que es pot carregar, sense deformar el perfil és de 

1000 kg aplicats al centre del perfil. 

 

 

1.5.2. COIXINETS LINEALS DE DESPLAÇAMENT 
 

En aquest annex es detallarà el càlcul per tal de seleccionar el coixinet lineal de 

desplaçament que més s’ajusta a les necessitats, tant de la trapa superior com la 

de la inferior. 

 

1.5.2.1. COIXINET TRAPA SUPERIOR 

 

Aquest coixinet no està sotmès a cap tipus de sol·licitació exterior, només a la 

càrrega originada pel propi pes de l’alumini. En aquest sentit, si es munta una 

xapa d’alumini de 4 mm d’espessor, per tant, la massa total del sistema és 

aproximadament de 9 kg, repartits a parts iguals entre les dues guies. La reacció 

sobre cada boló serà per tant, de 14kg, en la posició més desfavorable i 

considerant que el diàmetre de plegat de la xapa és de 50 mm i que el centre de 

masses es troba a 156 mm. 

A la Figura A 1-11, es pot observar l’esquema amb els paràmetres principals de 

la guia i el patí. 
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Figura A 1-11: Esquema de la guia. FONT: Igus. 

 

Els paràmetres del sistema que es proposa són: 

FS (kg) 14
Sx (mm) 0
Sy (mm) 45
Ay (mm) 20
Az (mm) 0

Taula A 1-39: Paràmetres de treball guia trapa superior.  

 

El procés a seguir per tal de determinar la guia que més s’ajusta per l’aplicació 

establerta és el següent: 

1- Comprovació que la distància d’aplicació de les càrregues és vàlida. Les 

condicions a satisfer són les següents: 

Condició 1:  sy + sz < 2 Lx - Y0 

Condició 2: ay + az < 2 Lx - Y0 

Condició 3: sy < 5 Zm 

Condició 4: sz < 5 Zm 

I considerant com a model de partida la guia TW-01-15, amb paràmetres de 

la Taula A 1-40. 
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y0 11,50
Lx 29,00
zm 16
Zw 1,00

Taula A 1-40: Paràmetres guia TW-01-15. FONT: Igus. 

 

Es verifiquen totes les condicions imposades pel fabricant. 

 

 

2- Càlcul de la força d’accionament necessària. Es calcula a partir dels 

valors de Fa1 i Fa2, calculats segons el catàleg. 

Fa1 =399,19 N 

Fa2 = 349,68 N 

Per tant, el valor de la força d’actuació és el màxim d’aquest dos valors, és a dir: 

Fa = 399,19 N 

 

3- Càlcul de la càrrega màxima sobre el coixinet. 

La càrrega màxima sobre el coixinet en direcció Y i Z,  són respectivament: 

Fymax = 1361,58 N 

Fzmax = 140 N 

 

4- Comprovació del coixinet. la càrrega màxima que suporta el model TW-

01-15 és de 2000 N en direcció y, per tant, el model de partida és vàlid.  

5- Determinació de la velocitat màxima permesa. Segons la Figura A 1-12, 

la velocitat màxima permesa és aproximadament de 0,15 m/s, valor que 

satisfà les condicions de treball. 
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Figura A 1-12: Velocitat màxima permesa. FONT: Igus 

 

6- Capacitat de càrrega estàtica permesa: cal verificar, segons la Figura A 

1-13, si la guia és capaç de suportar els moments de treball. Considerant 

que s’instal·len dues guies el moment originat sobre cadascuna d’elles és 

de 7,7 N·m. Cal comentar que aquest moment és variable al llarg del 

traçat del boló, en funció del grau de gir de la plataforma i de l’angle de 

contacte entre boló i perfil d’alumini. El cas més desfavorable és la 

posició de repòs a 90º, quant el moment és màxim i només té direcció x. 

Com es pot observar, pel model TW-01-15 el moment màxim és de 32 

N·m, superior al de treball. 

 

 

Figura A 1-13: Capacitat de càrrega estàtica. FONT: Igus 

 

 

7-  Capacitat de càrrega dinàmica: segons la Figura A 1-14, la capacitat de 

càrrega dinàmica màxima és 2000 N en la direcció y i de 1000 N en z, 

valors inferiors als de treball. 
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Figura A 1-14: Capacitat de càrrega dinàmica. FONT: Igus 

 

Per tant, la guia seleccionada és el model TW-01-15 del fabricant Igus. 

 

 

1.5.2.2. COIXINET TRAPA INFERIOR 

 

El procediment de càlcul de la guia de la trapa inferior és idèntic al descrit 

anteriorment, amb la única variant que les sol·licitacions són lleugerament 

diferents degut al canvi en el pes i disseny de la plataforma. En aquest cas el pes 

total de la plataforma s’ha estimat en 35 kg, considerant que s’han d’incorporar 

reforços, que la xapa és de 4 mm i que la superfície total és de 0,83 m2, 

lleugerament inferior als 1,8 m2 de la trapa superior. En aquest cas també s’ha 

optat per instal·lar dues guies, per tant la massa que suporta cadascuna és de 

17,5 kg. Això representa que sobre cada boló actua una força de 560 N, 

considerant que radi de plegat és de 25 mm. 
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Els nous paràmetres de treball són: 

FS (kg) 56
Sx (mm) 0
Sy (mm) 20
Ay (mm) 15
Az (mm) 0

Taula A 1-41: Paràmetres de treball guia trapa inferior. 

 

I la força d’accionament i màximes són les següents: 

 

Fa = 871,58 N 

Fymax = 2695,38 N 

Fzmax = 560 N 

 

Valors que no són acceptables que es superen els 2000 N admissibles per la 

guia TW-01-15. En el cas de la trapa inferior s’ha de seleccionar la guia TW-01-

20, que treballa sota les condicions següents: 

Fa = 689,15 N 

Fymax = 2033,58 N 

Fzmax = 560 N 

Valors que sí són acceptables pel nou model de guia. 
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1.5.3. CILINDRES 
 

Tal i com es desprèn dels càlculs realitzats a l’apartat anterior per tal de 

determinar el model de la guia, la força d’accionament és de 595,32 i de 689,15 

N respectivament. Cal tenir present que un únic cilindre actuarà sobre les dues 

guies, per tant la força que haurà de fer el cilindre serà de 1190,64 N i de 1378,3 

N. Com que els dos valors són del mateix ordre de magnitud, i amb l’objectiu 

d’estandarditzar al màxim els components s’utilitzarà el mateix cilindre per 

ambdues trapes, per tant el valor de càlcul serà de 1380 N. 

Considerant que la instal·lació pneumàtica treballa a 6 bar, la superfície teòrica 

del pistó necessària per generar 1380 N és de 23 cm2. 

Segons la llista de cilindres del fabricant Parker, cal seleccionar un pistó que 

proporcioni una força entre el 50 i 100% superior a la teòrica. En aquest sentit, el 

pistó necessari té les característiques següents: 

- Diàmetre cilindre: 80 mm 

- Diàmetre tija: 25 mm 

- Àrea pistó:  50,3 i 45,4 cm2 

- Màxima força teòrica: 3016 N i 2721 N a 6 bar. 

- Carrera estàndard: 160 mm 

- Condicions de treball: -20 a 80 ºC. 

 

Per tant el model a sol·licitar és el P1D-S080-MS-160. 

 

 

1.5.4. BOLÓ 
 

Tal i com s’ha fet amb el cas dels cilindres, amb l’objectiu d’estandarditzar els 

components, els bolons d’ambdues trapes seran iguals. En aquest sentit, el més 

sol·licitat és el de la trapa inferior amb força de 560 N. 

Per realitzar el càlcul del boló s’ha seleccionat la primera barra estàndard 

d’alumini extruït que fabrica el Alu-stocks, que és de 10 mm de diàmetre i alumini 

EN 6060, que presenta una duresa inferior a l’alumini de la xapa, per tant, en 

primer lloc es desgastarà el boló tal i com és desitjable. 
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Estat 
Càrrega 

fractura (MPa) 
Límit elàstic 

(MPa) 
Duresa 
Brinell 

Resistència 
a cisalla 

(MPa) 

Mòdul 
elàstic 
(MPa) 

T5 220 185 75 140 70.000 

Taula A 1-42: Propietats alumini EN6060. FONT: Alu-stocks 

 

Els esforços a què està sotmès per tant, són: 

- Flexió: es considera que està encastat sobre la base del patí i que la 

longitud d’aplicació de la força és de 10 mm. En aquestes condicions, la 

tensió màxima s’expressa com:  

2
·

4

·
·

4
max

R

R

LF
y

Iz

Mz


 

 

Que dóna lloc a una tensió de : σ = 28,52 MPa , valor inferior a la tensió 

admissible de l’alumini. 

 

- Tallant: l’esforç a tallant ve donat per l’expressió següent: 

2

·2

D

F


   

que dóna lloc a una tensió de: τ = 3,56 MPa, valor com en el cas anterior 

inferior a la tensió admissible. 

Per tant, el boló tindrà les característiques següents: 

 

Material Alumini EN6060 
Diàmetre 10 mm 
Altura 20 mm 

Taula A 1-43: Característiques del boló. 
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2. INFORMACIÓ COMERCIAL ALSTOM 

 

En aquest annex es mostra la relació de documents comercials que s’han utilitzat 

a l’hora de realitzar el projecte. 

 

2.1. CREATIVITAT URBANA. TECNOLOGIA I ESTÈTICA 
 

2.2. REGIÓ CITADIS. THE MODERN TRAM TRAIN. 
 

2.3. CITADIS DUALIS. 
 

2.4. APS. POWER FROM THE GROUND UP. 
 

2.5. SISTEMA DE TRAMVIES PER BARCELONA. RESUM 
DEL PROJECTE. 

 

2.6. HE LIGHT RAIL SYSTEM FOR BORDEAUX 
 

2.7. TRAMVIA DE BARCELONA. CITADIS TGA 302 
 

2.8. TRAMVIA DE TENERIFE. CITADIS TGA 302 
 

2.9. REFERÈNCIES DE PROJECTES CITADIS 
                

3. INFORMACIÓ I CATÀLEGS PROVEÏDORS  
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En aquest annex es recullen els catàlegs comercials dels diferents proveïdors 

que s’han consultat per tal de poder realitzar el projecte. 
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3.1. ELEVADORS DE COLUMNES 

3.1.1. DHOLLANDIA. DH-VBZ 1000-1500 kg. 

3.1.2. ANTEO. Column Tail-Lift. 

3.1.3. RATCLIFF. Overhead Beam Lifts.  

3.2. PORTES 
 

La relació dels catàlegs que es mostren en aquest annex és la següent: 

 

3.2.1. PORTES CRAWFORDCOMBURSA. Plegable 521. 

3.2.2. PORTES HORMANN. Portes industrials plegables. 

3.3. RECOBRIMENTS 

3.3.1. UPM. Wisa-Wire 

3.3.2. UPM. Wisa- Truck 

3.3.3. ALCAN. Alucore. Product information 

3.3.4. ALCAN. Alucore. Processing 

3.3.5. EUROCOMPOSITES. Bending resistance of of sandwich    
panels 

3.3.6. EUROCOMPOSITES. Deflection of sandwich panels 

3.3.7. EUROCOMPOSITES. Tehcnical data sheet 

3.4. COIXINETS LINEALS DE DESPLAÇAMENT I 
CILINDRES PNEUMÀTICS. 

3.4.1. GUS. DryLin T- Concepció del sistema 

3.4.2. IGUS. DryLin T- Dades tècniques 

3.4.3. IGUS. DryLin T- Normes de disseny 

3.4.4. PARKER.Cilindre sense tija.      

3.4.5. PARKER. CILINDRES P1D- 
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4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES ALUMINI 

 

 

4.1. ALUMINI 6082 
 

 

4.2. ALUMINI 6060 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS 

 

1. CIT0010000. LAYOUT  

2. CIT0020000. EQUIPS EN SOSTRE 

3. CIT0030000. SECCIÓ MUNTANTS SOSTRE 

3.1. CIT0030001. MUNTANT PORTES 

3.2. CIT0030002. MUNTANT EXTREM 

4. CIT0040000. SECCIÓ LLARGUER SOSTRE 

5. CIT0050000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR MX. NIVELL BAIX 

5.1. CIT0050001. PERFIL DARRERA MUNTANT. 

5.2. CIT0050002. PERFIL PORTA 

5.3. CIT0050003. PANELL HONEYCOMB CENTRAL. EMC 6.4-82 

6. CIT0060000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR MX. NIVELL ALT 

6.1. CIT0060001. PLANXA ALUMINI 1000x2000 

6.2. CIT0060002. PLANXA ALUMINI 1000x1898 

6.3. CIT0060003. PLANXA ALUMINI 1000x1372 

6.4. CIT0060004. PLANXA ALUMINI 898x1372  

7. CIT0070000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR CX 

7.1. CIT0050001. PERFIL DARRERA MUNTANT 

7.2. CIT0070001. PANELL HONEYCOMB ARTICULACIÓ. EMC 6.4-82. 

7.3. CIT0070002. PANELL HONEYCOMB CENTRAL. EMC 6.4-82. 

7.4. CIT0070003. PERFIL PORTA 

7.5. CIT0070004. TRAVESSER CENTRAL 

8. CIT0080000. RECOBRIMENT DEL BASTIDOR NP 

8.1. CIT0060001. PLANXA ALUMINI 1000x2000 

8.2. CIT0060002. PLANXA ALUMINI 1000x1898 

8.3. CIT0060003. PLANXA ALUMINI 1000x1372 

8.4. CIT0060003. PLANXA ALUMINI 898x1372  

9. CIT0090000. SISTEMA TANCAMENT. TRAPA SUPERIOR 
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9.1. CIT0090001. SUPORT TRAPA ESQUERRA 

9.2. CIT0090002. PERFIL TRAPA 

9.3. CIT0090003. SUPORT TRAPA DRETA 

9.4. CIT0090004. SUPORT GUIA 

9.5. CIT0090005. BARRA 

9.6. CIT0090006. CILINDRE. PARKER P1D-S080-MS-160 

9.7. CIT0090007. GUIA. IGUS TW-01-15 

9.8. CIT0090008. BOLÓ 

9.9. CIT0090009. UNIÓ GUIA BARRA 

9.10. CIT0090010. UNIÓ GUIA CILINDRE 

9.11. CIT0090011. COIXINET IGUS GSM-3539-40 

10. CIT0100000. TRAPA INFERIOR LLARGA 

10.1. CIT0100001. PERFIL TRAPA 

10.2. CIT0100002. GUIA. IGUS TW-01-20 

10.3. CIT0100003. BOLÓ 

10.4. CIT0100004. BARRA 

10.5. CIT0100005. SUPORT GUIA LATERAL 

10.6. CIT0100006. SUPORT TRAPA 

10.7. CIT0100007. SUPORT TRAPA CENTRAL. 

10.8. CIT0090006. CILINDRE. PARKER P1D-S080-MS-160 

10.9. CIT0090009. UNIÓ GUIA BARRA 

10.10. CIT0090010. UNIÓ GUIA CILINDRE 

10.11. CIT0090011. COIXINET IGUS GSM-3539-40 

10.12. CIT0100008. COIXINET IGUS GSM-1820-15 

11. CIT0110000. TRAPA INFERIOR CURTA 

11.1. CIT0110001. PERFIL 

11.2. CIT0100002. GUIA. IGUS TW-01-20 

11.3. CIT0090010. UNIÓ CILINDRE GUIA 

11.4. CIT0100003. BOLÓ 

11.5. CIT0090006. CILINDRE. PARKER P1D-S080-MS-160 
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11.6. CIT0090011. COIXINET IGUS GSM-3539-40 

11.7. CIT0100005. SUPORT GUIA LATERAL 

11.8. CIT0100006. SUPORT TRAPA 

12. CIT0120000. PLATAFORMA ELEVADORA DE COLUMNES 

13. CIT0130000. PORTES PLEGABLES HORITZONTALS 

 
 
 


