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L’objectiu del projecte és definir la solució per a cada un dels stands per a la futura ampliació 

de l’aeroport de Barcelona. Per solució s’entén la necessitat o no de la utilització de pre-

passarel·la i les característiques de la passarel·la telescòpica o “finger”, és a dir, nombre de 

telescopies i llargada de la passarel·la. 

 

Atenent a les característiques d’una de les passarel·les es realitza també un estudi a nivell de 

càrregues en la base de la columna que la sostenta així com de les càrregues en l’eix del 

pòrtic elevador. Les sol·licitacions estan calculades a partir de les condicions de càrrega 

d’AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) i tenint en compte el disseny exposat. 

 

Els mètodes utilitzats per a la realització dels diferents estudis es basen, bàsicament, en un 

suport de fulles de càlcul. Per a realitzar els estudis d’ubicació en planta (“lay out” o 

implantació del tipus de passarel·la en cada un dels stands) les fulles permeten plasmar en 

format autocad la distribució dels avions gràcies a l’ajut de macros en Visual Basic. 

 

Com a resultat dels diferents estudis realitzats podem afirmar que en l’actualitat, i per 

l’arquitectura de l’aeroport, no és necessari en cap dels stands cap pre-passarel·la i totes 

poden ser de dues telescopies. A més a més hi ha la possibilitat de servir, amb tres 

passarel·les, el futur SUPERJUMBO. A nivell de càlcul de càrregues tant en base de 

columna com en eix del pòrtic elevador els resultats s’han donat per a la passarel·la més 

llarga; la que té unes condicions de càrrega pitjors. 
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GLOSSARI 

 

 

- AENA 

 

És una Entitat pública empresarial ‘Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea’ amb 

personalitat jurídica pròpia i independent de la de l’Estat. A més a més disposa de plena 

capacitat jurídica, pública i privada i patrimoni propi. 

Correspon a AENA l’atorgament de les concessions i autoritzacions del domini públic 

aeroportuari per al desenvolupament d’activitats industrials, comercials o de servei públic. 

Aquest atorgament es realitzarà per concurs. Excepcionalment pot efectuar-se per 

adjudicació directa en funció de les circumstàncies concurrents, com poden ser les 

característiques de la zona aeroportuària de la que es tracti, la naturalesa de les activitats a 

desenvolupar o qualsevol altre significativa per a l’explotació aeroportuària . 

El seu objectiu és la gestió dels aeroports civils d’interès general i de les instal·lacions i 

xarxes d’ajut a la navegació aèria, podent realitzar, a més a més, totes aquelles activitats 

derivades o complementàries d’aquelles que permetin rentabilitzar les inversions efectuades. 

AENA, així mateix, assumirà la seva gestió amb autonomia d’actuació, que serà tan abasta 

com ho permeti l’interès públic, la satisfacció de les necessitats socials i la seguretat dels 

usuaris. 

 

- APRON 

 

És la pista d’aterratge de l’aeroport. 

 

- APRON DRIVE 

 

Tipus de passarel·la telescòpica; la més clàssica amb un pòrtic que permet la variació 

d’alçades i el moviment per la pista d’aterratge gràcies als grups de tracció i als d’elevació. 
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- FINGER 

 

Altrament anomenat passarel·la per a servir avions. És la terminologia emprada per a 

designar aquest tipus d’elements en el món aeroportuari. Pren aquest nom per la ‘semblança 

física’ amb la forma d’un dit. 

 

- I.C.A.O.  (International Civil Aviation Organization) 

 

És una organització pertanyent a les Nacions Unides dedicada a incrementar la 

seguretat i fiabilitat de l’aviació civil internacional. La organització encamina els seus 

objectius des de la navegació aèria pròpiament fins a aspectes mediambientals tal i com el 

soroll de les turbines i les emissions. 

 

- LAY OUT 

 

Ve de l’anglès i literalment significa ‘disposició’. En el món industrial s’entén la 

distribució dels diferents elements que formen part de la indústria en qüestió i que l’han de 

fer logísticament hàbil.  

En el nostre cas en concret entendrem la distribució, tipus i ubicació correcta de les 

diferents passarel·les en l’aeroport per a donar un servei òptim atenent a les necessitats de 

l’aeroport i amb un cost mínim. 

 

- NOSE LOADER 

 

Tipus de passarel·la que té la particularitat de tenir restringit el moviment paral·lel a la 

direcció de l’edifici o pre-passarel·la, és a dir, només permet realitzar el moviment d’extensió 

(el de la telescopia) i el d’elevació. Menys flexible que “l’apron drive”. 

 

- P.B.B. 

 

És l’abreviatura amb la que es coneix arreu les passarel·les telescòpiques o “fingers”. 

Normalment després de l’acrònim s’hi afegeix el model o tipus. Ve de l’anglès Passenger 

Boarding Bridge. 
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- P.T.T. 

 

És la nomenclatura emprada per l’empresa T.E.A.M. per a designar els fingers o 

PBB. Literalment vol dir “Pasarela Telescópica Team”. 

 

- T-BRIDGE 

 

Tipus de passarel·la amb una construcció en forma de T. La filosofia és la mateixa 

que per a la “Nose Loader” però ara el moviment restringit és el perpendicular al de l’edifici o 

pre-passarel·la. 

 

- TEAM 

 

Empresa destinada a donar solucions d’embarcament i centrada en l’activitat de les 

passarel·les mòbils d’embarcament de passatgers per a aeroports i terminals marítimes-

portuàries. Puntualment TEAM, Tecnología Europea Aplicada al Movimiento, també ha donat 

solucions a productes per a la recuperació d’avions, ja sigui degut a accidents o per la 

inutilització del seu tren d’aterratge. 
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PREFACI 

 

 Per a distribució en planta (lay out) entendrem la correcta disposició dels 

diferents avions a ser servits a l’aeroport. Aquesta disposició cal que tingui en compte els 

següents elements: avions, terminal de l’aeroport i passarel·les. És a dir, la correcta 

interacció d’aquests tres elements determinaran l’èxit de la distribució. 

Cal tenir en compte que la passarel·la és el darrer element d’aquests tres ja que en la 

majoria de casos l’aeroport ja està construït i les necessitats de servei de certs tipus d’avions 

ja estan fixades. Així doncs la determinació del tipus de passarel·la ha de ser molt acurada i, 

moltes vegades, ha d’adaptar-se a les condicions arquitectòniques, no sempre funcionals. 

Com a exemple podríem posar el de l’aeroport d’Israel (Ben Gurion) on un aeroport en forma 

d’estrella, simulant l’Estrella de David, fa que sigui un autèntic trencaclosques el fet 

d’encabir-hi tots els avions que cal que siguin servits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. P1. Esquema aeroport d’Israel 

 

Els avions a ser servits en una determinada porta (gate o stand) són un element vital 

per a poder realitzar l’estudi. Estan diferenciats per classes segons el seu tamany. La 



Implantació de Passarel·les en Aeroport 

 

12

classificació es fa a partir de les seves dimensions crítiques, és a dir, llargada i envergadura i 

és competència de ICAO (International Civil Aviation Orgamization) fer-la. En la següent taula 

extreta de l’annex catorze (Diseño y Operaciones de Aeródromos) es veu la classificació que 

se’n fa: 

 
Fig. P2. Taula de referència de l’annex 14 

 

A partir de les dimensions i el seu Codi ICAO es determina el sobre o envolvent que 

fa referència a les distàncies de seguretat que ha de mantenir amb els avions de les portes 

(stands o gates) contigües i amb la terminal. Segons sigui un ‘avió gran’ (Wide Body) o ‘petit’ 

(Narrow Body), dada que reflecteix el seu codi, caldrà deixar unes distàncies majors o 

menors. L’envolvent, doncs, és el què marca les distàncies de seguretat. 
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Sobre per al B747-400 

 

 
 

Sobre per al B737-600 

Fig. P3. Envolvents segons tamanys d’avions 

 

 Així doncs el avions grans (WB) tindran la opció de ser servits amb dues 

passarel·les, mentre que els petits (NW) només disposen d’una única porta. La porta que es 

serveix és la del costat esquerra de l’avió, la del cantó dret s’utilitza normalment per al servei 

d’hostaleria (catering).  
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Fig. P4. A330 servit amb dues passarel·les 

 

Excepcionalment s’han fet adaptacions de la plataforma d’embarcament per tal de 

servir la porta dreta de l’avió amb simultaneïtat amb l’habitual esquerra. 

 

 
 

Fig. P5. Passarel·les de Milà servint a ambdues portes de l’avió 

Una menció especial als avions anomenats regionals (RJ o Regional Jets) que degut 

a les seves particularitats fan que necessitin un estudi especial. Aquests avions, des del punt 
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de vista de ser servits amb una passarel·la tenen els següents problemes: són molt baixos, 

alguns d’ells tenen escales que dificulten a la passarel·la i en alguns casos tenen hèlixs que 

molesten a la passarel·la. 

 

 
 

Fig. P6. Fokker 50 

 

 
 

Fig. P7. ATR 72 
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Fig. P8. Barana del CRJ que cal evitar 

 

 En les tres fotografies es posen de manifest els problemes exposats: en el Fokker 50 

l’alçada de la porta fa que necessitem llargades de passarel·la molt grans per salvar la 

diferència d’alçades entre la terminal i l’avió, en el segon cas és l’hèlix que obliga a moure 

l’escala de servei per a poder ser servit i en la darrera fotografia (CRJ 700) cal utilitzar una 

petita plataforma per a salvar la seva (no plegable). 

 

De les característiques més representatives de l’aeroport podríem anomenar el fet de 

tenir una o dues portes per a servir avions grans o petits i també la possibilitat d’utilitzar una 

porta doble com a múltiple (MARS o Multiple AircRaft Stand) on es poden utilitzar dues 

passarel·les per a servir un avió gran o bé les dues servint a dos avions petits a la vegada. 
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Límits operacionals màxims i 
mínims passarel·la interior

Límits operacionals màxims i 
mínims passarel·la exterior

NB: B737-200

Edifici

Passarel·la exterior

NB: B737-800

WB: B747-400 (Jumbo)

Passarel·la interior
 

Fig. P9. Exemple d’stand tipus MARS 

 

Notar que en la majoria de casos de portes múltiples les línies d’entrada dels avions 

(CL o Center Lines) estan orientades en forma de con per tal de poder donar servei als tres 

avions. Una dada molt important és l’alçada de la terminal ja que degut a les limitacions de 

pendent que marca ICAO no es pot excedir el 10% a l’hora de servir qualsevol dels avions. A 

la vegada també cal tenir en compte la pendent de la pista ja que normalment ens és 

desfavorable: té inclinació en direcció oposada a la terminal per a evacuar les possibles 

pèrdues de combustible lluny de l’edifici terminal.  

A l’hora de determinar la posició d’aturada de l’avió cal tenir en compte també que 

haurà de proveir-se de querosè i que la posició haurà de permetre que es situï una guia 

òptica just davant de la línia d’entrada de l’avió per tal de guiar-lo correctament. 

Finalment també caldrà vigilar que mantingui no només la distància de seguretat amb 

la via de servei davantera sinó també amb la línia d’entrada posterior d’avions (Taxi Line). 

 



Implantació de Passarel·les en Aeroport 

 

18

Prepassarel·la

B747-200

Via de servei Davantera

Posició d'aparcament 
restringit (NPA)

Pit de fuel 
de l'avió

Límits operacionals 
màxims i mínims

Guia òptica

Contorn façana

Push-Back

Camió de servei
de Restauració

Camió de servei
de lavabos

Presa de Fuel
de l'aeroport
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i mercaderies

 
Fig. P10. Gràfic genèric d’una porta per a WB 
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Fig. P11. Serveis de handling per al B747 

 

Tots aquests factors a tenir en compte fan que l’anàlisi del tipus de passarel·la no 

sigui fàcil i que calgui un estudi acurat. A més a més, moltes vegades hi ha restriccions tal i 

com pot ser l’existència d’un pit de combustible que cal aprofitar o la incorporació d’un 

determinat tipus d’avió en alguna de les companyies que operen en l’aeroport que fa que 

calgui replantejar la idea inicial pel que estava pensada la porta. 

Per tal de controlar tots aquests factors es realitza l’estudi en dues vessants: 

- Un estudi geomètric per a la porta a estudiar de manera individual: pendents 

de la passarel·la, llargada, distàncies als subministradors de combustible de 

l’aeroport, toleràncies de desviament permeses,... veure fulles de càlcul de 

l’annex B. 

- Un estudi gràfic per veure les interaccions amb les portes contigües: 

distàncies de seguretat i posicions. 
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Tot i que els paràmetres representatius que apareixen a les fulles de càlcul s’ha 

definit ja vegem ara la idea de l’estudi: 

 

- La fulla de càlcul té incorporada totes les característiques geomètriques 

necessàries per a poder realitzar l’estudi: envergadura de l’avió, llargada, 

alçades quan està ple i quan està buit, posició de la boca de subministrament 

de combustible, posició de les portes (primera i segona, si s’escau), posició 

del tren d’aterratge davanter, .... 

 

 
Fig. P12. Informació fulla de càlcul 

- A partir d’aquí s’introdueixen les dades referents a l’aeroport: avions a servir 

dades geomètriques tal i com la distància a la rotonda, angle entre l’eix de la 

rotonda i la orientació de la línia d’entrada d’avions, alçades de rotonda, 

màxima pendent permesa per a la passarel·la, pendent de la plataforma,... 

Una vegada introduïts tots els inputs s’intenta buscar una solució adequada 

per a la porta en concret i es procedeix iterativament. 

L’objectiu final de l’estudi és triar la passarel·la adequada. Analitzem-ne els diferents 

tipus: 
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A) Passarel·la de tres cossos creixent (3C): 

 

Avantatges:  1. Permet unes diferències entre distàncies operacionals màxima i 

mínima més grans que les 2C. 

 2. Al ser de tres cossos tenen dues rampes de transició entre túnels 

que minimitzen la pendent relativa entre terminal i avió. 

   3. La cabina és més gran que en una 2C i permet una millor disposició 

dels elements de comandament i control. 

Inconvenients: 1. A l’haver-hi tres cossos inclouen més elements i són més 

complexes. 

   2. Són més cares. 

 
Fig. P13. Passarel·la de 3 cossos de l’aeroport de Venècia 

 

B) Passarel·la de dos cossos creixent (2C): 

 

Avantatges:  1. Són les més standars i les més senzilles. 

   2. Si serveixen avions alts no donen problemes de necessitat de 

desaiguament  al ser creixents. 

   3. Són les més barates. 
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Inconvenients: 1. No permeten la flexibilitat de les 3C a nivell de diferències entre 

operacionals. 

   2. A nivell estructural van molt carregades en els models més llargs. 

 
Fig. P14. Passarel·la de 2 cossos de l’aeroport d’Almaty (Kazakstan) 

 

 

C) Passarel·la de dos cossos decreixent (2D): 

 

Avantatges:  1. Interessant per a aeroports on necessitin servir avions baixos i amb 

problemes de pluges. 

 2. Passarel·la més barata que una 3C però més cara que una 2C. 

Inconvenients: 1. Passarel·la poc habitual. 

2. Necessitat de tenir el pòrtic d’elevació molt endavant per tal de 

poder-se tancar correctament. 

3. La pendent interna de la passarel·la no ens ajuda quan volem servir 

avions petits. 
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Fig. P15. Passarel·la de2 cossos decreixent de l’aeroport d’Illa Reunió 
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INTRODUCCIÓ 

 

 

 L’objectiu del  treball és estudiar el tipus de passarel·la telescòpica a utilitzar 

per a la propera remodelació de l’aeroport de Barcelona en cada una de les portes o 

“stands”. Aquest estudi és preliminar ja que encara no està definida totalment la configuració 

final de l’ampliació i, a la vegada, no es disposa de totes les dades necessàries per a 

realitzar l’estudi: pendents exactes de plataforma, alçada definitiva de la terminal, posició de 

les vies de servei, etc. 

A partir de la determinació del model de passarel·la a utilitzar, necessitat de la 

incorporació d’alguna pre-passarel·la i condicions de càrregues en la passarel·la (servei, neu 

i vent) es realitza un estudi de càrregues en la base de la rotonda atenent a les 

característiques de la passarel·la. 

El mètode emprat per a realitzar els estudis és el mateix que es va utilitzar en el seu 

moment per als projectes més recents: projecte de Síria (Maig del 2003), projecte del Mòdul 

5 de Barcelona (Juny del 2003), projecte de Mèxic (Juliol del 2003)  on, a partir de les 

informacions de les característiques de l’aeroport es realitza un estudi de les seves 

necessitats: tipus d’avions a servir, simultaneïtat d’avions de cada tipus, necessitats futures, 

etc. A partir d’aquí s’introdueix aquesta informació en una fulla de càlcul per a verificar que es 

compleixen tots els requisits operatius necessaris de la passarel·la i es plasma en un plànol 

on es comprovarà la interferència amb les portes o “gates” contigües. És en aquest moment 

quan es realitzarà l’estudi de càrregues atenent al model de passarel·la emprat i a partir del 

coneixement de les característiques estructurals de la passarel·la. 
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MEMÒRIA 

 

Descripció de la passarel·la telescòpica “finger”. 

 

Per a “finger” s’entén qualsevol passarel·la telescòpica destinada a servir avions ja 

sigui del tipus perpendicular a l’avió o “nose-loader”, radial, de disposició en forma de T o “T-

bridge” o les més comunes tipus 2 ò 3 cossos anomenades de conducció per la pista, PBB 

(Passenger Boarding Bridge) o “apron drive”. 

Dins d’aquest darrer grup hi trobem les creixents i decreixents: 2C (de dues 

telescopies i el segon túnel més gran que el primer), 3C (tres telescopies amb el segon túnel 

més gran que el primer però més petit que el tercer), 2D (de dues telescopies i el primer 

túnel més gran que el primer) i finalment les 3D (de tres telescopies amb el segon túnel més 

petit que el primer però més gran que el tercer). 

Després de realitzar l’estudi veiem que les passarel·les a utilitzar són totes de dos 

cossos i creixents: 2C, és per això que la descripció es centra en aquest tipus de passarel·la. 
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1. Característiques principals d’una passarel·la. 

 

1.1. Generalitats. 

 

Els elements principals d’una passarel·la d’embarcament són: 

 

 

   Fig. M1. Vista general passarel·la 

- La rotonda, que uneix el túnel telescòpic amb l’edifici terminal i que, a la 

vegada, permet el seu gir. 

- El túnel telescòpic, que constitueix pròpiament la passarel·la i va des de la 

rotonda a la cabina d’accés a l’avió. 

- La cabina, situada al final del túnel, que s’acobla al fusselatge de l’avió en 

les operacions d’embarcament i desembarcament. 

- El sistema d’elevació, amb el que es controla l’altura de la cabina. 

- El sistema de tracció, situat sota el pòrtic d’elevació i que permet conduir la 

passarel·la a qualsevol posició de servei. 

En els següents apartats es descriuen detalladament cadascun dels components. 

 

1.2. Rotonda 

 

La rotonda no disposa de sistema de propulsió, el seu gir l’imposa el moviment del 

túnel, que a la vegada és mogut per les rodes situades sota el pòrtic d’elevació. 
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Un potenciòmetre mesura l’angle de la rotonda i un sistema de seguretat de tres 

nivells ( el primer informàtic i dos elèctrics ) el limita a 90º (com a màxim) en ambdós sentits 

de gir. 

Està composada per: 

• columna, tub d’acer ST – 52. La seva base està unida per una xapa acartelada als 

perns de cimentació. 

 
 

 
 

Fig. M2. Base de la columna 
 

• bastidor fix: unit a la part superior de la columna i a l’edifici terminal. Per a  evitar la 

transmissió de vibracions a l’edifici, aquesta darrera unió està formada per un 

doble element elàstic i per dues plaques d’alumini que llisquen per sobre del 

paviment.  

• rodament: el seu anell inferior està unit al bastidor fix i, el superior, al mòbil. És una 

part essencial del conjunt, doncs, per una banda permet el gir de la rotonda i la 

passarel·la i, per l’altre, absorbeix la càrrega vertical i el moment degut a 

l’excentricitat d’aquesta càrrega. 
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Fig. M3. Bastidor mòbil, bastidor fix i rodament, vistos des de sota 
 

• bastidor mòbil, format per les estructures del sostre i el pis i pel marc que les uneix. 

Està lligat al túnel per una junta flexible i gira amb ell. 

• parets enrollables d’alumini, guiades per uns carrils perimetrals que hi ha en sostre i 

en el pis. Durant el gir es van adaptant a la rotonda i mantenen aïllat el seu 

interior. 

 

 
 

Fig. M4. Parets enrollables 
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El terra, de xapa metàl·lica de 3 mm de gruix, està cobert de goma abotonada, que ha 

estat  encolada amb adhesius de poliuretà de dos components, sense dissolvents i de gran 

adherència. A sota de la xapa, porta pannells de llana de roca de 15 mm que serveixen com a 

aïllant  tèrmic i acústic. 

Per la seva banda, el sostre està acabat interiorment amb pannells de 4 mm i també 

s’aïlla tèrmicament amb pannells de llana de roca de 50 mm.  

L’entrada d’aigua s’evita amb un llavi flexible de solapament situat entre el sostre i les 

parets enrollables. 

 

1.3. Túnel Telescòpic 

 

El túnel està format per dos cossos: un d’estret, unit a la rotonda, i un segon, més 

ample, en l’extrem del qual es troba la cabina i que està unit al pòrtic d’elevació. 

 

 
 

Fig. M5. Túnel telescòpic 

 
Les parets, terra i el sostre estan composats per mòduls, cosa que facilita el seu 

desmuntatge en el cas que calgui fer alguna operació de manteniment o alguna reparació. 

En cada mòdul l’estructura està formada per uns perfils composats d’acer en els racons i les 

parets i per pannells ( perfils convencionals o coarrugats ) en el terra i el sostre. Tots els 

elements estan convenientment units i arriostrats mitjançant soldadura. 
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Fig. M6. Perfils utilitzats en sostre i terra 

 
Els pannells de vidre que formen les parets són muntats, durant el procés de 

fabricació, per personal especialitzat seguint procediments de muntatge aplicats des de 

1995. 

 
 

Fig. M7. Parets amb vidre 
En el disseny de l’envidriat s’ha tingut en compte tant les deformacions tèrmiques del 

propi vidre i l’estructura així com els moviments de l’estructura de la passarel·la. 
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1.3.1. Moviment telescòpic 

 

El sistema de tracció, situat sota el pòrtic d’elevació, extén o recull la passarel·la fins 

a aconseguir la longitud necessària. Com que el túnel petit està unit a la rotonda, realment 

només es mou l’ample i existeix entre ells un desplaçament relatiu la suavitat del qual queda 

assegurada per una sèrie de rodets: 

 

- 4 jocs de rodets (1) muntats sobre un balancí articulat,  que absorbeixen el moment 

provocat per les càrregues verticals. 

- 4 rodets simples (2), oposats als anteriors, que absorbeixen els moments negatius 

que apareixen durant el muntatge. 

- 8 rodets simples (3) col·locats horitzontalment, que absorbeixen els moments 

flectors degut a les càrregues laterals ( tracció o vent ). 

 

 
 

Fig. M8. Rodaments dels túnels 
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Fig. M9. Rodaments dels túnels 
 

A més a més dels finals de carrera informàtic i elèctrics, el túnel disposa de topalls 

mecànics per tal d’evitar desplaçaments excessius que podrien resultar perillosos. 

 

1.3.2. Rampa 

 

Al final del túnel estret, en la zona d’unió d’ambdós túnels, hi ha una rampa en voladís 

de 2.500 mm de llargada i amb una pendent inferior al 10%. No ha d’haver-hi ningú a sobre 

d’ella mentre el túnel s’està movent, ja que podria malmetre el paviment. 

 

1.3.3. Proteccions contra inclemències 

 

En les zones d’unió entre els elements estructurals rígids de les passarel·les 

s’utilitzen silicones segellants per evitar filtracions. En les dels mòbils, s’utilitzen 

marquesines, solapaments, juntes flexibles o raspalls. 

 

1.3.4. Bimbell 

 

En la zona de solapament entre els túnels telescòpics, a més d’una doble filera de 
raspalls de fibra suau, s’instal·la un sistema automàtic que evita l’entrada d’aigua quan la 
passarel·la està en repòs. 

Si s’acaba filtrant aigua, és conduïda, per les canonades de desaiguament del túnel 
ample. 
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1.3.5. Recubriment i aïllament 

 

El recubrimient del terra és el mateix que el de la rotonda: xapa de 3 mm i goma 

abotonada, que es col·loca sobre pannells hidròfugs de 15 mm. de gruix. Com a aïllant tèrmic 

s’utilitzen pannells de llana de roca d’alta densitat de 15 mm. 

L’acabat interior del sostre està realitzat amb pannells compactes de resina 

termoestable de 5 mm, muntats en llistons d’ alumini. S’assegura el seu aïllament tèrmic amb 

pannells de llana de roca de 50 mm, que també s’utilitzen per a la paret. 

 

1.4. Cabina 

 

Per a poder acoblar-se al fusellatge de l’avió ha estat dissenyada de manera que 

pugui girar horitzontalment (90º a l’esquerra i 35º a la dreta, ja que en aquest cantó porta 

l’escala de servei). 

 
 

 
 

Fig. M10. Cabina 

 

La seva descripció s’ha dividit en : 

  - cos principal de la cabina 

  - cabina frontal 

  - plataforma anivellable i sistema de descens de seguretat 

  - porta frontal 

  - parets enrolades 
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  - parets fixes 

  - capota flexible  

Dins de la cabina hi trobem el principal element de control de la passarel·la: la 

consola de comandament, situada en l’armari elèctric de control ( ACP ). S’explica 

detalladament en l’apartat 1.9. 

 

1.4.1. Cos principal de la cabina 

 

És un casquet metàl·lic soldat que serveix de recolzament als altres elements 

principals de la cabina. Està format pel pis, sostre i l’estructura que els uneix al túnel. 

Els forrats de sostre i pis són els mateixos que a la rotonda: en el terra, xapes de 3 

mm recobertes de paviment de goma i pannells de llana de roca; en el sostre, taulells de 

resina termoestable a més de l’aïllant. 

El contorn exterior superior del sostre disposa d’un llavi flexible de solapament amb la 

paret enrollable  amb el que s’evita l’entrada d’aigua i s’assegura l’estanqueitat. 

 

1.4.2. Cabina frontal 

 

El conjunt gira al voltant de l’eix de la cabina gràcies a un mecanisme electromecànic 

format per un motoreductor ( relació 1:96; potència: 1,1 kW a 1.000 r.p.m.), un pinyó de 13 

dents i una cadena de 1" unida a la cabina fixa. 

Serveix de suport a la plataforma anivellable, al marc ajustable i al tambor de les parets 

enrolades. 

 

1.4.3. Plataforma anivellable i sistema de descens de seguretat 

 

Està situada a la part davantera de la cabina i va unida al cos principal mitjançant un 

eix d’articulació descentrat. Un mecanisme electromecànic permet a l’operador anivellar 

pendents de fins el 10%, de manera que la plataforma quedi horitzontal tot i que la resta de la 

passarel·la estigui inclinada. 
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Fig. M11. Plataforma d’anivellació, porta frontal i finestra del pupitre de comandament 

 

Per a protegir el fusellatge de l’avió durant l’atracament, s’ha col·locat un llistó de 

goma flexible en el cantell frontal de la plataforma. De la mateixa manera, en el seu extrem 

esquerra, per sota del ‘coixí’ de protecció de la capota, s’ha deixat lliure una zona de 

150x150x100 mm per no córrer el risc de malmetre els sensors de l’avió B-737. 

La plataforma d’anivellació disposa, al seu costat esquerra d’una plataforma de 

seguretat que queda situada sota la porta de l’avió i que, per evitar malmetre-la, baixa quan 

el segon nivell de la sabata de seguretat detecta alguna errada en el sistema d’anivellació. 

Aquesta sabata és un sensor de dos nivells que l’operador cal que col·loqui entre la 

plataforma de seguretat i la porta de l’avió abans d’obrir-la i passar al mode d’anivellació 

automàtica. 

 

 
 

Fig. M12. Plataforma de descens ràpid i sabata de seguretat 
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Mentre el sistema d’anivellació automàtica funciona correctament, el sistema 

d’elevació del pòrtic controla l’alçada de la plataforma. Inclòs quan el primer nivell de la 

sabata ha estat activat per la porta de l’avió, aquest grup s’encarrega de les mesures 

correctives programades. De tota manera, si no es pot corregir l’errada i la porta arriba al 

segon nivell (és a dir, al més baix) de la sabata, aquesta allibera el fre electromagnètic d’un 

rodet electromecànic que suporta la plataforma de seguretat: llavors, la plataforma baixa 200 

mm en menys de 3 segons i s’envia un senyal d’alarma al centre de coordinació. 

Quan el sistema d’anivellació automàtica està desconnectat i l’operador controla 

manualment l’alçada de la passarel·la, els finals de carrera actius són els del pòrtic d’elevació 

i el segon nivell de la plataforma de seguretat. 

 

1.4.4. Porta frontal 

 

Una porta d’alumini d’oscil·lació de doble fulla de vidre amb accionament manual de 

tancament i obertura separa la zona d’accés a l’avió i la resta de la passarel·la. 

 

 
 

Fig. M13. Porta frontal 

 

Porta un sensor d’enclavament que actua com a aturada de seguretat de la 

passarel·la: en el cas d’obertura de la porta els moviments es bloquegen (només permet 

l’autoanivellació). 
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1.4.5. Parets enrolades 

 

Tenen la mateixa missió i funcionen de la mateixa manera que les de la rotonda. 

 

1.4.6. Parets fixes 

 

L’interior de les parets fixes de la cabina té un acabat en pintura setinada rugosa del 

mateix color que l’interior del túnel. Uns petits vidres adossats a les lames deixen veure els 

voltants de la cabina. 

 

1.4.7. Capota ajustable 

 

És una estructura flexible que s’adapta al fusselatge de l’avió i aïlla la plataforma 

anivellable i la porta de l’avió de l’exterior. 

Dos braços laterals impulsats per motors elèctrics independents mouen les jambes 

del marc frontal fins que aquestes i el travesser arriben al fusellatge. Un final de carrera atura 

el moviment de cada braç quan toquen l’avió. 

En tot moment els braços suporten el pes del marc per evitar que reposi sobre del 

fusellatge i el faci malbé. 

 

 
 

Fig. M14. Capota 
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1.5. Sistema d’elevació 

 

1.5.1. Pòrtic d’elevació 

 

És una estructura telescòpica unida a la part davantera del túnel ample. Permet regular 

l’alçada de la cabina d’accés entre les alçades d’1,8 i 5,4 metres. 

L’estructura inferior va unida al grup portant del sistema de tracció i està formada por un 

travesser i les dues columnes interiors. La superior està composada pel travesser en el que es 

troben els motors d’elevació i els pilars exteriors, als que està unit el túnel ample. 

Uns patins lliures de manteniment faciliten el lliscament de les columnes 

telescòpiques. Amb el pòrtic a baix, són accessibles des de l’exterior: Els patins dels pilars 

exteriors mitjançant suports desmuntables i els interiors per unes obertures. 

 

 
Fig. M15. Pòrtic d’elevació 

 

1.5.2. Mecanisme d’elevació 

 

En la part superior de l’estructura inferior es troben situats els bis sens fins de boles 

recirculants de pas 20 mm. Cada un dels bis sens fi està accionat per un motoreductor de 

corrent alterna amb un fre electromagnètic que només es desactiva quan s’alimenta el motor 

elèctric per iniciar el moviment d’elevació o descens. 
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L’ús de convertidors de freqüència permet optimitzar la potència instal·lada i accelerar i 

frenar el pòrtic amb rampes de velocitat, cosa que assegura la suavitat del moviment i la 

comoditat d’operadors i passatgers. S’han programat unes velocitats d’elevació de 0,9 m/min 

(en càrrega) per a la anivellació automàtica i de 1,5 m/min (en buit) per a la anivellació manual 

durant l’atracament i el desatracament. 

Les càrregues dinàmiques i estàtiques dels bis sens fins (diàmetre primitiu: 100 mm) 

són 25.000 i 75.000 kg., respectivament. Sota cada un d’ells s’hi col·loca una femella ACME 

irreversible que evita la caiguda lliure del bis sens fi en cas de trencament del camí 

portaboles. 

 

 
 

Fig. M16. Bis sens fi d’ elevació 
 

La sincronització d’ambdós motors s’assegura mecànicament, doncs els seus eixos 

estan units per una junta universal. Si aquesta es trenqués, es produïria un descens desigual 

que seria detectat per un final de carrera i sonaria un senyal d’alarma. El subministrament 

elèctric quedaria tallat i seria necessari avisar al personal de manteniment per anivellar el 

sistema d’elevació abans de poder reactivar els controls de la passarel·la. 
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Fig. M17 Grup d’elevació 

 
A més a més dels finals de carrera informàtics i elèctrics, també hi ha els mecànics. 

Tots ells es col·loquen amb l’objectiu d’evitar un desplaçament excessiu que pogués causar 

danys al sistema d’elevació. 

 

1.5.3. Sistema de seguretat  

 

S’assegura el descens controlat de la passarel·la mitjançant els mecanismes ja 

indicats: 

 - doble fre de seguretat dels motors elèctrics 

 - femella de seguretat del tipus ACME en els bis sens fi a boles 

 - junta cardan de sincronització dels bis sens fi 

- final de carrera de comprovació del sincronisme dels bis sens fi 
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1.5.4. Elevació del tren de rodadura 

 

A més a més de la seva pròpia , el sistema d’elevació serveix també per elevar el 

conjunt de tracció i poder realitzar les operacions de manteniment necessàries.  

És per això que cal col·locar abans el cavallet subministrat sota la part davantera de 

la passarel·la. 

 

1.6. Sistema de tracció. 

 

Està situat sota el pòrtic d’elevació i porta, en combinació amb aquest, la passarel·la fins 

a la posició de servei que autoritzen els límits operacionals. 

 

 
 

Fig. M18. Tren de tracció 
 

També suporta, amb la columna de la rotonda, el pes de tota la passarel·la i el 

transmet al terra. 

 

1.6.1. Grup portant 

 

És una estructura metàl·lica unida al travesser inferior del pòrtic d’elevació en la qual 

van muntats els grups motors d’ambdues rodes. 
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Fig. M19. Grup portant 

 
Està unit de manera que no impedeix cap d’aquests moviements: 

 - rotació del sistema de tracció al voltant de l’eix vertical 

- rotació al voltant de l’eix horitzontal perpendicular a l’eix de les rodes, que 

possibilita les diferents inclinacions de la passarel·la 

 - la rotació de l’eix de les rodes 

Duu unes orelles d’anclatge a les que es fixa la llança de tracció quan cal moure la 

passarel·la per una emergència. 

 

1.6.2. Grup motor 

 

El control adequat dels dos motors fa que el sistema de tracció pugui girar sobre sí 

mateix i moure’s endavant i enrera. Dirigint aquests moviments i el del pòrtic d’elevació, el 

conductor porta la passarel·la a la posició de servei 

Cada motor de corrent alterna (5,5 kW a 1.500 r.p.m., 380V trifàsica) és accionat pel 

seu propi convertidor de freqüència amb control vertical. La rotació de l’eix del motor és 

transmesa a la roda per un mecanisme de doble planetari. Aquest sistema permet un control 

continu de la velocitat des de 0 a 25  m/min. ( velocitat màxima ). 

Els motors porten incorporats frens de seguretat que inmovilitzen la passarel·la quan 

no està funcionant ( per exemple, quan es passa a mode d’anivellació automàtica ). Si per 

una emergència s’ha d’arossegar la passarel·la amb la llança, es poden alliberar manualment 

els frens amb una palanca. 

Els dos reductors (relació 1:330) van units a l’eix mitjançant cargols d’alta resistència i 

es poden desmuntar fàcilment durant les operacions de manteniment. 

El conjunt s’acaba de completar amb dues rodes massises de 16”x40”, muntades en 

les llantes amb 12 cargols M22. 
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Fig. M20. Tren de tracció 
 

1.6.3. Sistema de detecció d’obstacles 

 

Està format per dos paraxocs flexibles situats al davant i al darrera del grup de tracció 

i serveix per a protegir la passarel·la en cas de xoc amb algun vehícle: quan es produeix la 

topada, activen uns finals de carrera que aturen la passarel·la. 

 

 
 

Fig. M21. Sistema de detecció d’obstacles 
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1.7. Elements auxiliars 

 

1.7.1. Porta de servei de la cabina 

 

Està al costa dret de la cabina i dóna a una plataforma desde la que s’arriba a la pista 

per l’escala d’accés. 

La porta està provista de tancament d’emergència (s’obre de dins cap a fora), mesura 

2 m d’alt i 0,89 d’ample i té una finestra de 30 cm de diàmetre de vidre laminat. El seu grau 

de protecció contra el foc és RF-30. 

 

1.7.2. Escala d’accés a la passarel·la 

 

L’estructura metàl·lica de la barana, d’1m d’alçada, manté la base dels graons en 

horitzontal amb independència de la inclinació de la passarel·la. 

L’escala té una longitud de 7,3 metres; els graons, una base de 30 cm i una 

contrabase que canvia amb l’alçada de la passarel·la. 

 

 
 

Fig. M22. Porta i escala d’accés a la cabina 
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1.7.3. Circuit tancat de televisió 

 

El circuit tancat de TV està format per la càmara CCD amb lents autoiris muntada en 

la base de la rotonda amb el monitor del pannell de control. La càmara està enfocada cap a 

les rodes de tracció i l’escala d’accés a la cabina per evitar el xoc de la passarel·la amb 

qualsevol vehícle o altre objecte que hi hagués a la pista. 

La càmara disposa de calefacció dins de la carcassa de protecció contra la 

intempèrie. 

 

1.7.4. Papereres 

 

Hi ha una paperera a la cabina, fora de la zona de pas dels passatgers. 

 

1.7.5. Extintors 

 

Hi ha un extintor de pols de 5 kg a la cabina, fora de la zona de trànsit dels 

passatgers. 

 

1.7.6. Escriptori 

 

També es troba a la cabina i fora de la zona de circulació dels passatgers, hi ha un 

escriptori tamany DIN A3 per a l’ús dels auxiliars de vol. 

 

1.7.7. Instal·lació telefònica 

 

La instalació telefònica de cable apantallat independent de sis parells comunica el 

telèfon de la cabina amb el de la caixa estanca de la base del pòrtic d’elevació. 

 

1.7.8. Comandament a distància 

 

Amb el comandament es poden controlar els moviments de la passarel·la durant les 

tasques de manteniment. Per això, hi ha incorporats pulsadors d’avançament i retrocés, de 

gir a la dreta / esquerra, d’elevació / descens i de gir de cabina a dreta / esquerra així com un 

pulsador d’emergència. Aquests moviments es fan a una tercera part de la velocitat habitual. 
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2. Descripció de la instal·lació elèctrica de la passarel·la 

 

2.1. Instal·lació elèctrica. Generalitats 

 

La passarel·la d’embarcament necessita un sistema de control, que s’encarrega del 

comandament automàtic o semiautomàtic de la instal·lació, i un equip elèctric, que 

subministra al sistema de control la informació necessària i realitza les maniobres que són 

ordenades mitjançant motors controlats. 

A més a més d’aquesta funció principal, el sistema elèctric en realitza d’altres 

d’auxiliars, com l’enllumenat i les senyals acústiques. 

En aquest partat es descriuen els principals armaris de la passarel·la i els serveis 

auxiliars. Els motors encarregats dels desplaçaments necessaris per l’acoblament de la 

cabina a l’avió (elevació, tracció, gir, cabina, etc.), ja s’han presentat anteriorment. 

 

2.2. Subministrament elèctric 

 

El sistema elèctric de potència general disposa de circuits independents per 

assegurar el correcte funcionament de la passarel·la. El circuit principal alimenta els 

sistemes de tracció, d’elevació i de gir de la cabina a 220 VAC i 50 Hz, i és independent del 

circuit d’il·luminació i del sistema de control, que funcionen a 24 VDC. 

L’escomesa elèctrica general prové del Centre de Transformació i es realitza en els 

quadres C.B.T.H., situats a la base de la columna de cada passarel·la. Des d’allà, es porten 

les diferents línies al quadre de connexions instal·lat sota la rotonda i des d’aquest punt cap a 

l’Armari Principal de la Passarel·la (AAP). 

 

2.3. Armaris d’entrada de la passarel·la (AEP i ACS) 

 

Es situen a la columna, a la part corresponent a l’obra civil, i són l’origen de totes les 

mànegues que passen per la part mòbil a través del sistema de guiat de cables fins el APP. 

Agrupa els borners d’entrades i sortides de potència (AEP) i de senyals (ACS), que 

uneixen la passarel·la amb l’aeroport. 

2.4. Armari de potència de la passarel·la (APP) 

 

Està situat a la cabina, al costat de la porta d’accés a les pistes i fora de l’abast de la 

zona de trànsit del passatge. 
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Agrupa els accionaments i proteccions de tots els motors ( roda dreta, roda esquerra, 

elevació mestra, elevació esclava, cabina, persiana, marc, braç d’autoanivellació, plataforma 

de descens ràpid, plataforma d’anivellació ) i dels serveis (enllumenat i ventilació). Tots les 

components elèctrics van instal·lats sobre xapa de muntatge amb regletes i tots els cables 

estan muntats amb canaletes frontals amb tapa. 

També es connecten a aquest armari els variadors de velocitat dels motors 

d’elevació. Aquests variadors són controlats pel PLC i asseguren una evolució contínua i 

progressiva de les velocitats dels motors que accionen, gràcies a les rampes d’acceleració i 

desacceleració programades. 

Normalment està tancat, però pot obrir-se amb clau per a realitzar operacions de 

manteniment. Disposa d’il·luminació automàtica amb l’obertura de la porta, de llum 

d’emergència i de sistemes de calefacció i ventilació automàtics per a conservar millor els 

components elèctrics i electrònics. 

 

2.5. Armari de control de la passarel·la (ACP) 

 

Està situat a la cabina, al costat de la porta frontal i davant la finestra. Està format pel 

pannell de comandament i l’armari elèctric pròpiament dit, que es troba a sota d’aquest.  

Dins de l’armari hi ha l’autòmat programable (PLC) i la CPU de l’ordinador PC 

industrial, que controlen les maniobres de la passarel·la i les operacions de seguretat. També 

hi ha el hardware del monitor i els borners i proteccions corresponents a tots aquests 

elements. 

En el pannell de comandament, hi ha polsadors i llums pilot, el monitor del PC, el 

vídeo i el joystick, que controla la direcció de les rodes i la seva velocitat. 

Per últim, també disposa d’una resistència calefactora de 75 W, un ventilador i una 

presa de 16 A a 220VAC. 

 

2.6. Enllumenat interior 

 

Es pot encendre o apagar des del pupitre de comandament i la rotonda. 

El túnel està il·luminat amb parelles de llum de 26 W cada 3,75 m, alimentades 

alternativament per dos circuits independents, és a dir, una parella alimentada pel circuit A, 

una altra pel B, una per l’A, etc. Cada circuit té els seus propis interruptors magnetotèrmics 

de protecció. 
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Fig. M23. Il·luminació del túnel 

2.7. Il·luminació d’emergència 

 

En el centre de la rotonda i de la cabina i al final del túnel petit, s’han instal·lat llums 

d’emergència amb una autonomia de 60 minuts que s’encenen quan el subministrament 

elèctric es talla per una avaria. 

També es disposa de dos rètols de 5 lux amb autonomia de 15 minuts per a 

assenyalar la sortida d’emergència. 

2.8. Enllumenat i senyalització exterior 

 

Amb el selector del pannell de comandament s’encenen dos focus de 300 W a la part 

davantera del pis de la cabina i uns altres dos situats en el tren de rodadura. 

 

 
Fig. M24. Focus 
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També hi ha una làmpada exterior de 100 W situada sobre la porta exterior de la 

cabina per il·luminar l’escala de servei. 

En la part inferior de la cabina hi ha una làmpada giratòria de color àmbar que 

s’encén quan la passarel·la està en mode ON ( una vegada ha passat al mode 

d’autoanivellació es desactiva ). Va acompanyada per una sirena intermitent que indica que 

el sistema de tracció, i la passarel·la, estan en moviment. 

 

 
 

Fig. M25. Làmpada giratòria 
 
Per acabar, en els racons superiors esquerres de la cabina es situen les llums 

vermelles de gàlib o posició, que seran enceses per una cèl·lula fotoelèctrica. 

 

2.9. Botzina 

 

Les senyals acústiques exteriors segueixen el següent codi: 

 

• Contínua 

 

Error en la anivellació automàtica. 

Es desactiva amb el testimoni/polsador de reconeixement d’alarma o quan s’abandona 

l’estat AUTO. 

 

• Intermitent amb xiulets llargs 

 

Indica alarma. 
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S’atura amb el testimoni/polsador de reconeixement d’alarma o quan es desactiven totes 

les alarmes. 

 

• Intermitent amb xiulets curts 

 

S’està intentant una acció o un moviment no permès. 

Sona mentre s’intenta la maniobra. 

 

• Tres xiulets llargs 

 

El moviment que s’estava realitzant s’ha aturat perquè s’ha arribat als límits d’operació 

programats. 

 

3. Utilització de la passarel·la 

 

3.1. Pannell de comandament 

 

El pannell de control es troba a la part esquerra de la cabina. S’ha col·locat de tal 

manera que l’operador de la passarel·la pugui veure l’àrea d’acoblament mentre condueixi, 

encara que la porta frontal estigui tancada. 

El pupitre és l’element d’interfície entre l’operari i la passarel·la. Mitjançant els controls 

situats en el pupitre l’operari pot maniobrar la passarel·la. 

En l’interior del pupitre es troba l’autòmata programable (PLC). El PLC processa totes 

les senyals d’entrada procedents dels diferents sensors i controls, accionant els mecanismes 

que calguin en cada moment i permetent o bloquejant els moviments de la passarel·la. 

També en l’interior del pupitre es troba l’ordinador (PC). El PC executa un programa 

que intercanvia informació en temps real amb el PLC i mostra, en la pantalla, informació de 

l’estat de la passarel·la mitjançant elements gràfics i missatges d’informació, alerta o alarma. 
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Fig. M26. Consola de control 
 
La figura de la pàgina anterior mostra la disposició dels elements del pupitre: 

 

1. Pantalla d’informació. És un monitor amb pantalla tàctil del tipus LCD TFT, amb 

diagonal de 12,1 polsades i una resolució de 800 x 600 punts. En ella es poden veure 

els gràfics i missatges que ajuden a la operació de la passarel·la, s’introdueixen 

dades mitjançant l’ús de la pantalla tàctil. 

2. Polsador d’emergència. Es tracta d’un polsador tipus piu d’emergència que 

bloquejarà immediatament totes les funcions de la passarel·la al pressionar-se. Cal 

accionar-se quan l’operació de la passarel·la suposi un risc per a la pròpia passarel·la 

o per a les persones i equips en l’àrea d’operació d’aquesta. 
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Fig. M27. Consola de control 

 

3. Botons de maniobra. A partir d’ells s’accionen els diversos moviments de la 

passarel·la. Són els següents: 

 

- Cabina: opera el gir de la cabina de la passarel·la mitjançant els botons de gir 

a esquerra i dreta. L’angle està controlat per un sensor analògic amb límits 

programats (ILO), amb finals de carrera d’accionament mecànic (IFCP) com a 

element de seguretat. La posició és visible en la pantalla d’operació. 

- Pòrtic: opera el mecanisme d’elevació mitjançant els botons de pujar i baixar. 

L’alçada del mecanisme està controlada per un sensor analògic amb límits 

programats (ILO), amb finals de carrera d’accionament mecànic (IFCP) com 

element de seguretat. Existeix un final de carrera addicional que talla 
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l’alimentació del pòrtic en cas d’alçada excessiva. La posició és visible en la 

pantalla d’operació. 

- Anivellació terra: opera la inclinació de la plataforma de contacte amb l’avió 

mitjançant els botons de pujar i baixar. El seu moviment està limitat per finals 

de carrera d’accionament mecànic. 

- Capota: opera la capota que s’ajusta a l’avió mitjançant els botons de 

desplegar i recollir. El seu moviment està limitat per finals de carrera 

d’accionament mecànic. El seu estat és visible en la pantalla d’operació. 

  

4. Joystick de control de tracció. Opera el moviment de tracció de la passarel·la. Té 

dos modes de comandament de tracció: 

 

- Mode norma: accionant l’eix del joystick cap a davant/darrera la passarel·la 

avança/retrocedeix. Accionant el joystick a l’esquerra/dreta l’eix de tracció gira 

en el sentit corresponent. És possible combinar ambdós moviments. Per 

exemple, accionanant el joystick en diagonal cap a davant i a la dreta, la 

passarel·la avança i gira a la dreta simultàniament. 

- Mode point & go: apuntant el joystick en una direcció qualsevol, l’eix de tracció 

es posicionarà primerament apuntant en la mateixa direcció (relativa a 

l’operari) i avançarà en aquella direcció. 

 

El mode de conducció actiu és visible en la pantalla d’operació mostrant una 

data amb dos indicadors de gir per a comandament tradicional, i un feix de fletxes en 

totes direccions pel point & go. 

La posició de gir de l’eix està controlada per un sensor analògic amb límits 

programats (ILO), amb finals de carrera d’accionament mecànic (IFCP) com element 

de seguretat. La posició es veu en la pantalla d’operació. 

El moviment de tracció està limitat pels mecanismes següents: 

 

- Túnel: finals de carrera IFCP de límit d’extensió i retracció que bloquegen el 

moviment en la direcció corresponent. Existeix també un final de carrera que 

redueix la velocitat a l’aproximar-se al límit d’ extensió. 

- Rotonda: finals de carrera IFCP de límit de gir a l’esquerra i dreta que 

bloquegen el moviment en la direcció corresponent. Existeixen també dos 

finals de carrera que redueixen la velocitat a l’aproximar-se als límits. 
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- Cabina: fotocèl·lula de proximitat a l’avió que redueix la velocitat quan estem a 

prop de l’avió, quan això passa es mostra una silueta de l’avió en la pantalla 

d’operació. També hi ha detectors de contacte amb l’avió que bloquegen 

l’avançament de la passarel·la, quan passa això apareix en la pantalla la 

silueta d’un avió en contacte amb la passarel·la. També disposa d’un final de 

carrera en la porta d’accés a l’avió que bloqueja la tracció si està oberta. Quan 

passa això es mostra una icona de porta oberta a la pantalla d’operació. 

- Eix de tracció: l’eix redueix la seva velocitat de tracció quan més girat es troba 

respecte a la seva posició central, per evitar moviments de balanceig 

excessius. També disposa de dos paraxocs detectors d’obstacles, un en la 

part frontal i l’altre en la part del darrera, que bloquegen la tracció en el sentit 

corresponent quan es troben amb algun obstacle. Quan això passi, es 

mostrarà un missatge d’alerta en la pantalla d’operació 

 

- 400HZ: Quan està connectada la pinça de subministrament de 400HZ a un 

avió, es bloquejarà el moviment de retrocés i es mostrarà una icona d’endoll 

sota la passarel·la en la pantalla d’operació. 

 

5. Botó de by-pass. Polsant aquest botó es poden sobrepassar els límits programats 

(ILO). Això només es pot fer si és estrictament necessari, tenint l’operari en compte 

que estem anul·lant un sistema de seguretat. 

 

6. Botó d’activació. Polsant aquest botó es sol·licita l’activació per conducció 

mitjançant codi de la passarel·la, en el cas de que estigui desactivada o en 

autoanivellació. Si la passarel·la està ja activada, es desactivarà directament. NOTA: 

Una passarel·la que es trobi en estat d’activació durant 15 minuts sense operar es 

desactivarà automàticament. 

 

7. Botó fora de servei. Polsant aquest botó i introduint un codi amb el permís adequat, 

la passarel·la quedarà en estat de fora de servei, s’il·luminarà el pilot. No serà 

possible operar la passarel·la. Per a sortir d’aquest estat, cal activar la passarel·la 

mitjançant un codi amb el permís adequat. 

 

8. Botó de manteniment. Mitjançant aquest botó, la passarel·la passa al mode de 

manteniment si l’operari actual compta amb el permís adequat. El pilot mostra si 
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estem en mode manteniment. S’esborra el comptador d’hores des de el darrer 

manteniment. Mitjançant el mateix botó es torna a l’estat normal. 

 

9. Botó control local. Selecciona validació de codis mitjançant el PC de la passarel·la. 

 

10. Botó control SIGMA. Selecciona validació de codis mitjançant el sistema SIGMA. 

 

11. Interruptors d’il·luminació. Activen la il·luminació interior i exterior. La il·luminació 

exterior només és hàbil amb la passarel·la activada. 

 

12. Pilot d’estat. S’il·luminarà quan la passarel·la es trobi activada o en autoanivellació. 

 

13. Botó de reconeixement d’alarma. El pilot s’il·lumina quan hi ha alarmes actives. 

Polsant-lo aturarem l’indicador d’avís una vegada hagin llegit els missatges d’alerta o 

alarma. 

 

14. Botó d’autoanivellació. Polsant-lo, la passarel·la col·loca el braç autoanivellador en 

posició i passa a l’estat d’anivellació automàtica, seguint les variacions d’alçada de 

l’avió servit. El pilot s’il·luminarà intermitentment mentre es posiciona el braç, i 

quedarà fix quan estigui posicionat. Per a poder connectar l’autoanivellació cal que 

existeixin les següents condicions: 

- La passarel·la cal que estigui en contacte amb l’avió (detectors de contacte 

activats) 

- La porta de dues fulles d’accés a l’avió cal que estigui oberta 

Una vegada connectada, caldrà col·locar-se la sabata de seguretat (“Safety 

Shoe”) sota la porta de l’avió, vigilant de no pressionar-la. 

 

15. Botó d’estadia. Mitjançant aquest botó s’indica al sistema SIGMA la ocupació de la 

posició d’atracament. Es polsarà a l’estacionar-se un avió i quan s’abandoni la 

posició. El pilot continuarà il·luminat mentre la posició es mantingui ocupada. 
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3.2. Mode ON (anivellació manual) 

 

En aquest mode de funcionament, l’operador condueix el moviment de la passarel·la 

mitjançant els comandaments del pannell de control per acoblar-la a l’avió des de la posició 

d’aparcament i hi tornarà una vegada hagi acabat l’embarcament o desembarcament. 

Es passa a aquest mode de funcionament polsant el botó ACTIVACIÓ quan la 

passarel·la està desactivada o en el mode d’anivellació automàtica. 

Per advertir a les persones que es trobin en la zona dels moviments de la passarel·la, al 

passar a aquest mode, s’activen la làmpada giratòria i la sirena de funcionament del sistema de 

tracció. 

Per acoblar-la, l’operador l’acosta primer a l’avió accionant el joystick del sistema de 

tracció i el polsador d’elevació. Després de girar la cabina fins que quedi encarada amb la porta 

i deixar horitzontal la plataforma anivellable, extén la capota sobre el fusellatge de l’avió. Per a 

tornar a la posició de repòs, el procés és similar però es segueix l’ordre invers. 

En aquest apartat es detallen les condicions d’activació i funcionament i els límits de 

seguretat dels moviments d’elevació, tracció, gir de la cabina, gir de la plataforma d’accés i 

extensió de la capota. 

 

3.2.1. Elevació manual 

 

• Condicions d’activació 

 

1. passarel·la activada (estat ON) 

2. porta frontal tancada 

 

• Activació 

 

L’operador regula l’alçada del pòrtic amb els polsadors ELEVACIÓ. 

 

• Límits de seguretat 

 

Un triple sistema de seguretat (límit operacional informàtic i doble final de carrera 

elèctric) limita l’ascens i descens del pòrtic abans de que arribi als topalls mecànics. 

 

1. ILO (interruptor de límit operacional) 
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Quan el PLC detecta que el límit operacional programat ha estat superat pel 

senyal de posició del potenciòmetre, emet un senyal d’alarma i atura el mecanisme 

d’elevació. 

Els límits operacionals s’han fixat pòrtic a pòrtic. Poden ser reajustats amb el 

programa de configuració. 

 

 

2. IFCP (interruptor final de carrera primari) 

 

Prement el 'by-pass', l’operador pot seguir pujant o baixant el pòrtic, però en 

serà responsable de les conseqüències. A més a més, la maniobra en aquella direcció 

s’aturarà tan aviat com s’activi el final de carrera IFCP. 

 

3. IFCS (interruptor final de carrera secundari) 

 

En cas d’errada de l’IFCP, el IFCS talla el subministre elèctric dels controls i 

atura tota la passarel·la 

Per a recuperar l’alimentació i treballar amb normalitat cal reactivar manualment 

els sistemes. 
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Fig. M28. Posicionament dels finals de carrera 

 
3.2.2. Sistema de tracció 

 

• Condicions d’activació 

 
1. Passarel·la activada (estat ON) 
2. Porta frontal tancada 
3. Finals de carrera dels detectors d’obstacles (paraxocs flexibles) no estan activats 

 

• Activació i funcionament 

 

L’operador que governa els moviments del sistema de tracció (desplaçament, 

rotació i desplaçament i rotació combinats) amb el joystick del pannell. 

La velocitat de les maniobres s’estableix a partir de la posició prengui el joystick i 

de la posició de la passarel·la: la velocitat normal es redueix a una tercera part quan la 

cèl·lula fotoelèctrica de la cabina detecta la presència d’un avió o a la meitat quan s’entra 

en l’àrea dels límits operacionals de la rotonda o del túnel. 

Els variadors de freqüència estan programats amb rampes d’acceleració i 

desacceleració que suavitzen els moviments de la passarel·la i eviten esforços 

innecessaris de l’estructura. 
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• Límits de seguretat de la rotonda 

 

La rotonda disposa d’un triple sistema de final de carrera per a limitar el gir de tot el 

conjunt de la passarel·la al voltant de l’eix de la columna de recolzament. Així mateix es disposa 

de tres topalls mecànics per si fallen els tres nivells de protecció. 

 

1. ILO (interruptor de límit operacional) 

 

L’autòmata (PLC) vigila contínuament el senyal de posició que dóna el 

potenciòmetre de la rotonda. Quan entra en zona de proximitat, el sistema de control 

emet un senyal d’alarma i redueix a la meitat la velocitat del sistema de tracció. Si 

l’angle segueix augmentant i finalment sobrepassa el límit operacional, el moviment 

s’atura totalment. 

Ambdós valors (‘entrada en la zona de proximitat’ i ‘límit operacional’) han estat 

inicialment ajustats per a cada passarel·la en funció de la seva ubicació, però poden ser 

fàcilment modificats mitjançant el programa de configuració. 

 

2. IFCP (interruptor de final de carrera primari) 

 

Si l’operador no fa cas de les normes de seguretat i, prement el ‘by-pass’, fa que 

la passarel·la continuï movent-se en aquell sentit, només podrà avançar fins que arribi al 

final de carrera. Aquest interruptor actua directament sobre la maniobra elèctrica. 

Es pot ajustar la seva posició de 5 en 5 graus mitjançant un suport mòbil situat a 

la base de la rotonda. 

 

3. IFCS (interruptor final de carrera secundari) 

 

En cas de que l’IFCP fallés i la rotonda continués girant, un segon final de 

carrera acabaria tallant l’alimentació elèctrica de tots els controls de moviment. La 

passarel·la quedaria totalment bloquejada i seria necessari rearmar manualment els 

sistemes abans de poder tornar a treballar amb ella. 
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Fig. M29. Gràfic Passarel·la 

 
Fig. M30. Finals de carrera de la rotonda 

 

• Límits de seguretat del túnel telescòpic 

 

Per a evitar un avançament o una retracció excessius, els túnels telescòpics cal que 

estiguin previstos d’un triple sistema de seguretat similar al de la rotonda. 

 

1. ILO (interruptor de límit operacional) 
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Quan el senyal del sensor de posició del túnel entra en la zona de proximitat, 

sona una alarma i la velocitat del sistema de tracció es redueix a la meitat. Si acaba 

arribant al límit operacional, s’atura el moviment. 

Els valors d’entrada en zona de proximitat' i 'límit operacional' han estat ajustats 

inicialment per a cada passarel·la tenint en compte el seu ús i la seva ubicació. De tota 

manera, es poden canviar fàcilment amb el programa de configuració. 

 

2. IFCP (interruptor final de carrera primari) 

 

L’operador pot seguir movent la passarel·la polsant el 'by-pass', si bé això està 

en contra de les normes de seguretat. Tot i així, quan s’arribi a un dels finals de carrera 

la passarel·la s’aturarà de manera definitiva. 

El suport que activa l’interruptor és mòbil, pel que es pot ajustar el valor límit. 

3. IFCS (interruptor final de carrera secundari) 

 

Si l’IFCP falla, l’IFCS talla l’alimentació elèctrica de tots els controls de moviment 

i immobilitza d’aquesta manera la passarel·la. 

Perquè aquesta torni a funcionar és necessari reactivar manualment el sistema. 
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Fig. M31. Finals de carrera d’extensió del túnel 

 
Fig. M32. Finals de carrera vistos des de sota la passarel·la 

 

• Límits de seguretat del tren de tracció  

 

Un doble sistema de seguretat impedeix que l’angle que forma el sistema de tracció 

amb el pòrtic sigui massa gran. 

 

1. ILO (interruptor de límit operacional) 

 

El gir és lliure mentre l’angle indicat pel senyal del potenciòmetre està per sota 

del que ha estat definit com a límit operacional. Si el supera, el sistema de control emet 

un senyal d’alarma i atura els motors de tracció. 



Implantació de Passarel·les en Aeroport 

 

65

És fàcil canviar el valor del límit amb el programa de configuració. Inicialment, ha 

estat ajustat tenint en compte l’ús i la ubicació de cada passarel·la. 

 

2. IFCP (interruptor final de carrera primari) 

 

Si l’operador decideix utilitzar el 'by-pass' y continuar amb el moviment, serà el 

responsable de les conseqüències. El moviment addicional s’aturarà de forma definitiva 

quan s’arribi al final de carrera i aquest actuï sobre la maniobra elèctrica. 

L’ estructura duu tres topalls mecànics que aturen el gir a +/- 95º si han fallat l’ ILO i el 

IFCP. 

 

 
Fig. M33. Finals de carrera de gir de passarel·la 

 

3.2.3. Gir de la cabina 

 

• Condicions d’ activació 

 

1. Passarel·la activada en estat ON 

2. Porta frontal tancada 

3. No hi ha contacte amb l’avió. Si algun dels finals de carrera laterals de la cabina estés 

activat no es podria girar en aquest sentit. 

 

• Activació i funcionament 

 

L’operador regula el gir de la cabina amb els polsadors CABINA per a posar-la de 

cara a la porta de l’avió. 

 

• Límits de seguretat 
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El sistema de seguretat doble de la cabina limita el seu angle de gir de rotació. A 

diferència dels límits operacionals de la rotonda i els túnels, els de la cabina no tenen zona de 

proximitat. 

 

1. ILO (interruptor de límit operacional) 

 

Quan el senyal del potenciòmetre de la cabina arriba al límit operacional, es 

dóna una senyal d’alarma i el mecanisme de rotació s’atura. 

Aquest valor, ajustat individualment per a cada cabina, pot modificar-se amb 

facilitat mitjançant el programa de configuració. 

 

2. IFCP (interruptor de final de carrera primari) 

 

Si l’operador, saltant-se les normes de seguretat, segueix amb el 'by-pass' el 

moviment, la cabina s’aturarà quan arribi al final de carrera. Aquest actua en la 

maniobra elèctrica per a impedir el gir en aquella direcció. 

El suport que l’activa pot ser desplaçat si és necessari. 

 

 
Fig. M34. Finals de carrera de gir de cabina 
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3.2.4. Plataforma d’anivellació 

 

• Condicions d’activació 

 

1. Passarel·la activada (estat ON) 

2. Porta frontal tancada 

 

• Activació i funcionament 

 

L’operador regula l’angle de la plataforma amb els polsadors “NIVELACIÓN 

SUELO”. 

En gairebé totes les posicions de treball, la cabina quedarà amb inclinació en 

respecte a l’avió. Per a facilitar l’entrada i sortida dels passatgers, es gira la plataforma 

d’anivellació fins que es quedi horitzontal. 

 

• Límits de seguretat 

 

Un final de carrera elèctric limita l’angle màxim de gir en cada direcció. 

 

3.2.5. Capota 

 

• Condicions d’activació 

 

1. Passarel·la activada en estat ON 

2. Porta frontal tancada 

3. La plataforma està en contacte amb l’avió (al menys un dels finals de carrera laterals 

de la cabina està activat) 

 

• Activació i funcionament 

 

L’operador extén la capota sobre el fusellatge amb el polsador del pannell. 

L’avançament de cada braç lateral s’atura quan el seu final de carrera s’activa al tocar 

l’avió. 

Per a retirar la capota després de l’embarcament o desembarcament, s’utilitza 

l’altre polsador. 
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• Límits de seguretat 

 

Un final de carrera elèctric atura l’avançament de cada braç quan arriba al fusellatge. 

 

3.3. Mode anivellació automàtica 

 

3.3.1. Condicions d’activació 

 

Abans d’activar la anivellació automàtica l’operador ha d’haver col·locat la sabata de 

seguretat sota la porta de l’avió 

Aquesta cal que sigui manipulada pel cos i mai a través del cable. 

 

 
Fig. M35. Esquema sabata de seguretat 

 

Quan l’operador polsa el botó AUTOANIVELLACIÓ del pannell, el sistema de control, 

abans d’activar aquest mode de funcionament, comprova que: 

 

1. Com a mínim un dels finals de carrera laterals de la cabina hagi estat activat pel 

contacte amb el fusellatge de l’avió 

2. La cèl·lula fotoelèctrica detecti la seva presència 

3. La porta de dues fulles de la cabina estigui oberta 
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3.3.2. Activació 

 

1. El braç palpador gira i es recolza en el fusellatge (s’indica en la pantalla de l’ordenador) 

2. S’apaga la llum giratòria i deixa de sentir-se l’avís acústic de funcionament del sistema 

de tracció 

3. Els altres sistemes de la passarel·la queden en suspens 

4. S’il·lumina el pilot lluminós del propi botó AUTOANIVELLACIÓ. 

 

 
 

Fig. M36. Braç palpador 
 

3.3.3. Funcionament 

 

El sistema d’anivellació automàtica intenta contrarestar la variació d’alçada entre l’avió i 

la plataforma de la cabina provocada per l’entrada i sortida dels passatgers. 

La roda del braç, al girar sobre el fusellatge pel balanceig de l’avió, activa un final de 

carrera doble que dóna un senyal analògic de pujada o baixada. El sistema de control, a partir 

d’aquesta senyal, actua sobre els motors d’elevació del pòrtic fins a recuperar la posició inicial. 

 

3.3.4. Sistemes de seguretat 

 

El funcionament està controlat per un temporitzador: si el desnivell no ha pogut ser 

corregit en un determinat interval de temps, el sistema de control interpreta que el descens o 
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elevació del pòrtic és excessiu, el bloqueja i emet un senyal continu per a indicar l’errada de la 

anivellació automàtica. 

També es disposa de la sabata de seguretat, amb el que s’intenta protegir la porta de 

l’avió. Si el primer nivell de la sabata és activat per la porta, el sistema de control retira el braç, 

baixa el pòrtic mitjançant els motors d’elevació i torna a col·locar el braç en posició de treball. 

En el cas que l’error continuï i s’arribi el segon sensor, la plataforma de seguretat (però no la 

resta de la plataforma) baixa per alliberar definitivament la porta. Una altra vegada s’envia una 

alarma al centre de control i se sent el senyal d’errada de l’autoanivellació. 
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