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INTRODUCCIÓ

Aquet document recull les prescripcions tècniques bàsiques a tenir en compte, per fer la substitució dels carrils de
rodament del trajecte de Tramvia Blau i redefinir el trajecte actual.
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La definició d'un nou traçat haurà de tenir en compte les consideracions que s'exposen en aquest document.

2

DADES TÈCNIQUES

2.1 TRAÇAT
Per les característiques i la singularitat d'aquesta Instal·lació centenària, l'escenari ideal per a mantenir
l'originalitat dels tramvies que componen la flota de Tramvia Blau, dins d'un marge acceptable de
seguretat, és la segregació de la circulació del tramvia respecte a la resta d'usuaris de la via pública.
La No segregació del traçat comporta realitzar importants actuacions d'adaptació i millora en:
-

-

el traçat, incorporant sistemes tecnològics de supervisió, de control i de monitorització del
mateix, com són sistemes de vídeo, comandament i control de posició de les agulles, senyalització
activa, control de posició per trams o informació en parades en temps real
la flota de tramvies, especialment el boogie que suporta la carrosseria, per adaptar-lo a un espai
vial compartit amb les suficients garanties de seguretat.

En qualsevol circumstància, en la renovació del traçat de Tramvia Blau s'han de tenir en compte els
següents criteris:
2.1.1 Carril de rodament
Carril tramviari, amb sistema de sobreample per als trams corbs.
Ample de via: 1435 mm. (Ample europeu)

La instal·lació de la via ha de preveure el mètode d'aïllament de la mateixa per al correcte control de les
corrents erràtiques (vagabundes).
S'ha de preveure el correcte drenatge de la calçada, per impedir que el carril de tramvia sigui el col·lector
d'aigües pluvials natural de la mateixa

2.1.2 Canvi d'agulles
Es precisa dels següents canvis d'agulles:
•
•
•
•

Un canvi d'agulles a cada final per passar de via 1 a via 2
Un canvi de agulles per passar de via 1 a via de maniobres (accés a cotxera)
Un canvi de agulles per passar de via 2 a via de maniobres (accés a cotxera)
Tres canvis d'agulla per pati de cotxeres (de 1 via a 4 vies)

Els canvis d'agulla del trajecte han de ser talonables en el sentit de marxa natural de la circulació del
tramvia.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Página 3 de 8

TRAMVIA BLAU
Totes les agulles seran d'actuació mecànica i la seva timoneria estarà allotjada en un calaix d'obra per sota
del nivell de calçada, el qual estarà dotat de la corresponent canalització per les aigües pluvials. Serà
registrable per a manteniment i actuació de les agulles. S’haurà de preveure un accionament elèctric per
cada unitat de canvi de agulles amb un comandament situat fora del entorn del tràfic (local) i un altre
situat a la cotxera de Tramvia Blau (remot), incloent dades de funcionament i posició.
La posició incorrecta de una agulla, en funció del sentit de marxa de un tramvia, comportarà la
corresponent senyalització òptica de detenció (semàfor ferroviari).
2.1.3 Topall de fi de trajecte
En tots dos finals de trajecte s'instal·larà un topall de seguretat. Aquesta topall es dimensionarà per
garantir la parada del tramvia en cas necessari, reduint en tot el possible la brusquedat de l'impacte.
La zona d'absorció del tramvia són els para-xocs instal·lats en els dos frontals.

2.2 LINIA AEREA
Es defineix com línia aèrea, tot el conjunt d'elements que la composen:
•
•
•
•

Pals de sustentació
Línies de atirantat i aïlladors
Conductor actiu (catenària)
Alimentació elèctrica
o Subcentral
o (Feeders)

2.2.1 Alçada de la línia aèria
L'altura teòrica de la línia aèria respecte del cap de carril (equivalent al ferm de la calçada) és de
6.000 mm.
S'adjunta croquis de mesures reals en l'actualitat
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2.2.2 Pals de sustentació
La implantació d'un nou traçat de via, porta aparellada la renovació de la línia aèria.
Es planteja instal·lar pals de sustentació independents per a cada sentit de via (pals amb pòrtic) , per tal
de minimitzar l'impacte visual i funcional que provoca els actuals cables de atirantat de la catenària.

La distància entre pals, en configuració amb pòrtic, del projecte original de Tramvia Blau està establerta
en 20 m. en tram recte. Aquesta distància és susceptible de canvi en funció del disseny d'una nova línia
aèria.
Tots els pals estaran connectats a una única xarxa equipotencial de terra i vigilada a través del sistema de
seguretat de la subcentral d'alimentació elèctrica
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2.2.3 Línies de atirantat i aïlladors
Les línies de atirantat i suport de la catenària seran preferiblement de material aïllant i amb una
resistència a la tracció que permeti el perfecte suport de la catenària; però que actuen com a fusible
mecànic, en cas d'una invasió no prevista del seu gàlib.
Els aïlladors, o si no, la pròpia línia de tirants, tindran concepte de doble aïllament respecte a la catenària i
el pal de sustentació
2.2.4 Conductor actiu (catenària)
El conductor actiu serà de fil de coure de 10 mm de diàmetre aproximadament.
La seva secció circular pot disposar de canals per a la pinça subjecta-cables.
S'ha de garantir el pas correcte del trole per aquesta pinça
Durant el projecte de línia aérea s'haurà de valorar si s'aplica tensió de treball fixa per als atirantats i la
catenària, o si s'instal·len contrapesos de compensació.
El projecte de rehabilitació de les unitats de tramvia, definirà les unitats de mesura definitives per al
conductor actiu (secció, pes lineal, tracció, ..)
2.2.5 Alimentació elèctrica (Feeders)
La subcentral d'alimentació elèctrica (renovada el 2017) està situada al costat de la cotxera de Tramvia
Blau. Disposa de 2 Feeders que donen alimentació a la línia aèrea del trajecte. Els punts d'enllaç són:
•
•

Avinguda Tibidabo, cantonada carrer Bosc i Alsina
Avinguda Tibidabo, cantonada carrer Manuel Ramon

La cotxera de Tramvia Blau, i la recta d'accés, disposen d'alimentació de catenària segregada del trajecte.
La potència del rectificador instal·lat a la subcentral és de 1000 kW.
El cable de cada feeder és de 1x300 mm2 de Cu. El corrent màxim admissible en el cable és de 615 A (en
permanent i per cable tipus). Aplicant un factor de 0,8 de correcció per estat del cable, tipus de coberta i
recorregut per tubular soterrada, la intensitat màxima seria de 492 A per cada feeder.
IMPORTANT.- Els cables de feeders són de l'any 1991 i s’han de renovar.

2.3 MATERIAL MÒBIL (FLOTA)
La definició del projecte de rehabilitació del trajecte de Tramvia Blau determina l'abast de les accions a
realitzar en la flota de tramvies. Aquestes accions en els tramvies vindran determinades pel Anàlisi de
Seguretat del trajecte previst i de la seva interacció amb la resta de usuaris de la via pública.
La segregació del traçat comportaria, en principi, pocs canvis sobre la rehabilitació actual; mentre que un
traçat compartit comporta la necessitat d'implementar mesures de seguretat en els tramvies que afecten
al sistema de tracció, al sistema de frenada i a la concepció del comandament actual. En aquest supòsit,
es proposarà la substitució global del boogie, per un modern adaptat.
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Es preveu una flota d'entre 4 i 6 unitats de tramvia per a la reobertura del servei de Tramvia blau.
Independentment de la solució de traçat adoptada, serà necessària la substitució / reparació general de
boogies de tramvia.

2.3.1 Potència elèctrica d'un tramvia
La màxima potència elèctrica d'un tramvia està establerta en 110 kW., Que correspon a una Intensitat
màxima de 200 A. Amb una tensió en catenària de 550 V.
Amb aquestes dades de potència, juntament amb les característiques de la subcentral i els feeder, el
màxim de tramvies al ramal de via ascendent és de 4 unitats de tramvia, atès que mai estarien les 4
unitats en el mateix tram de catenària.
2.3.2 Dimensions de un tramvia
S'adjunta croquis amb les dimensions d'un tramvia original

Amb la rehabilitació, portada a terme en diverses unitats de tramvia, s'ha modificat la cota d'altura, sent aquests
vehicles uns 100 mm més alts (3.270mm).
L'ample de via de Tramvia Blau és l'ample europeu: 1435 mm.
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2.3.3 Dimensions del “trole”
La longitud del trole està establerta en 6.100 mm. Està muntat sobre un eix pivot que permet el seu lliure
gir en 360 graus.
Atès que, en cada canvi de sentit s'ha d'invertir la posició del trole, es precisa d'una circumferència lliure
d'obstacles de 6,1 m de radi.
2.3.4 Distància de l'andana d'embarcament (vorera)
La distància òptima de entrevia respecte a l'andana d'embarcament (o la vorera) és de 1.100 mm.
Aquesta distància permet l'accés correcte del passatge al habitacle del tramvia
Atès que el tramvia té perfil esvelt, la interferència de la carrosseria respecte a la vertical de la vorera és
de 75 mm.

2.3.5 Distància de seguretat en parades de fi de trajecte
Les parades de final de trajecte ha de disposar d'una zona de seguretat que permeti:
•
•
•

Distància de seguretat fins el topall
l'aparcament d'un tramvia
el gir del trole

Es defineix com a zona útil de parada el tram de via comprès des del canvi d'agulles fins al topall final.
La longitud aproximada de la parada és de 18 m.
2.3.6 Distància de seguretat en circulació
Es defineixen les següents distàncies de seguretat, des del centre de via, durant la circulació del tramvia:
•
•
•

Distància amb el final de la vorera
Distància amb mobiliari urbà
Encreuament de tramvies

1.300 mm
1.500 mm
2.800 mm

Per a la resta de distàncies de seguretat es pot aplicar criteris generals en via pública.
Per la tipologia de la suspensió del tramvia, no es té en compte el gàlib dinàmic del mateix
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2.4 COTXERA DE TRAMVIA BLAU
Les cotxeres del tramvia blau van ser inaugurades el 1901 a la vegada que el funicular, impulsats tots dos
pel doctor Andreu, que havia promogut el parc d'atraccions del Tibidabo i la urbanització de l'avinguda
actual.
Tot i que les cotxeres es troben en funcionament des de 1901, no es te constància de l’existència de cap
llicència prèvia.
La cotxera de Tramvia Blau està formada per 3 naus en planta baixa i 1 nau en planta soterrani.
Principalment, es precisa resoldre les següents problemàtiques:
•
•
•
•

Forma part d’un edifici de més de 100 anys, sense la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i sense
comunitat de propietaris establerta.
L’edifici i la cotxera precisen de reparacions urgents d’infraestructura.
La cotxera no disposa de llicència d’activitats.
La cotxera no disposa dels equipaments de seguretat necessaris, ni legalització d’equipaments
existents.

El projecte de rehabilitació de la cotxera, ha de preveure la instal·lació d'un muntacàrregues per donar accessibilitat i
ús correcte a la planta soterrani.
La cotxera està conformada per 3 naus a nivell planta baixa i una nau en semisoterrani.
Les 3 naus a nivell planta baixa han de tenyir la següent configuració:
•

•

•

•

Nau 1.- Taller, magatzem, oficina explotació i oficina tècnica en altell
o El taller ha de disposar de les següents zones:
Zona de mecanitzat
Zona de soldadura i farga
Zona de banc de treball
Muntacàrregues d'accés a planta semisoterrani
o El magatzem estarà destinat a recanvis bàsics de ferreteria
o L'oficina d'explotació constarà de
Sala de comunicacions i tecnologia venda
Sala estris de Servei i taquilles
L'oficina tècnica ocuparà tot l'altell actual
Nau 2.- Cotxera de doble via, amb fossats de revisió i zona de columnes elevadores
o Cada via disposarà d'una fossa de revisió
o Capacitat total per a 6 tramvies (3 per via)
o Pont grua per Treballs en boogie
Nau 3.- Cotxera de doble via i dependències del personal
o Capacitat total per a 4 tramvies
o Magatzem recanvis específics per a tramvia
o Vestuari i sala de descans
Planta semisoterrani.- Aquesta dependència ha de servir per compensar la manca d'espai a la cotxera, sent
el seu ús limitat pel muntacàrregues a instal·lar; per la qual cosa principalment es podran desviar a aquesta
ubicació tot que fa a recanvis, sala tècniques, ...

