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El nou cremallera de Núria 

1.— LA MODERNITZACIÓ DEL 
MATERIAL MÒBIL 

Després de l'adquisició de la so-
cietat de Ferrocarrils  de Munta-
nya de Grans Pendents (F.M.G.P.) 
per la Generalitat de Catalunya 
(1), un dels interessos primordials 
va ser la conservació i modernit-
zació del Cremallera de Núria. 

Entre les diverses actuacions 
realitzades, que tractarem en pro-
pers números de la revista, des-
taca la reconstrucció dels antics 
cotxes de viatgers, els quals han 
estat àmpliament modificats i 
adaptats per al servei amb els 
nous automotors. 

Aquesta realització ha vingut de-

terminada, no solament pel desig 
d'oferir  un superior "confort  al 
viatger, sinó també per l'estat ge-
neral d'alguns vehicles, els 
quals, amb més de 50 anys de 
servei, presentaven ja alguns 
símptomes de fatiga dels mate-
rials, que podrien afectar,  a mig 
termini, la seva seguretat, la qual 
cosa en un ferrocarril  com el Cre-
mallera de Núria, per la seva con-
dició de línia d'alta muntanya, és 
una condició bàsica. 
La modernització ha afectat, 
transitòriament, a deu unitats 
(vegeu el quadre) si bé està pre-
vista la reforma de tot el parc, 
amb l'excepció del magnífic i 
sumptuós cotxe-saló, el qual se-
rà únicament restaurat. 
Tot el procés ha estat realitzat 

El  cotxe  modernitzat  núm. 30 a l'estació  de Ribes-Vila. 

per Carles Salmerón i Bosch 
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per la firma TEMOINSA (Tècni-
ques Modulars i Industrials S.A.) 
als seus tallers de Sant Adrià del 
Besòs i ha consistit en les se-
güents operacions: 

BOGIES 

En primer lloc es va procedir a 
desmuntar-los completament, i 
d'aquesta forma es va poder 
comprovar que alguns presenta-
ven ja petits desperfectes al bas-
tidor, per la qual cosa s'ha 
reforçat  la biga pivot en els bo-
gies que no disposaven d'aques-
ta millora. 

També s'ha reconstruït el fre de 
cinta sobre la roda de cremallera, 
i les guies de lliscament de cai-
xes de greix i biga pivot, amb la 
substitució, també, d'algunes 
molles espirals trencades. 

També s'ha realitzat el mandri-
natge i col·locació de bulons de 
sobre mida a totes les articula-
cions, per procedir, tot seguit, al 
muntatge final i pintura d'acabat. 

BASTIDOR 

L'actuació més important ha es-
tat el reforçament  de les bigues 
diagonals i cartelles, encara que 
també s'han col·locat bigues su-

pletòries als travessers del basti-
dor. 

L'equip de fre ha estat àmplia-
ment modificat, ja que després 
del desmuntatge de la timoneria I 
el mandrinatge i canvi de bulons, 
s'ha construït un allotjament per 
al nou cilindre de fre i de la pri-
mera palanca amb el seu suport, 
a més de substituir l'antiga cano-
nada de fre per una nova d'1". 
Després d'aquestes operacions 
s'han instal·lat uns equips de 
frens DIMENTAL, compostos de: 
cilindre, distribuidor SME, dipò-
sit, vàlvula d'emergència i pre-
sostat diferencial  (per a senyalit-
zar al maquinista l'accionament 
de la vàlvula d'emergència). 

També s'han reconstruït les xa-
pes frontals (substituint o ado-
bant els topalls Interiors de pa-
lanques), els estreps (canviant 
les antigues plantes d'estrep de 
fusta per unes altres de xapa fo-
radada galvanitzada), i s'ha 
col·locat una nova Instal·lació 
elèctrica sota del bastidor, amb 
connectors d'inter-connexió a les 
testeres. 

CARROSSERIA 

La primera realització ha consis-
tit en l'adobament de xapes i el 

El  cotxe  12 poc després  d'iniciar-se  els treballs  de reconstrucció. 
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Plànol  dels  cotxes  modernitzats.  (Doc  TEMOINSA) 
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El  nou tipus  de seients. 

reforçament  metàl·lic del sostre 
interior de fusta, després d'això, 
s'ha canviat la lona del sostre ex-
terior per un teixit de PVC més 
poliester. 
Les portes d'accés i intercomuni-
cació han estat substituides, en 
canvi, (i per no modificar excessi-
vament l'estètica dels cotxes) a 
les finestres, únicament s'ha rea-
litzat la substitució del vidre fix 
per un altre securitzat, el muntat-
ge de noves guies i el canvi de les 
antigues manetes de les fines-
tres per uns altres de nova cons-
trucció. 

INTERIOR 

En primer lloc es va desballestar 
totalment l'antiga habilitació, 
procedint-se, tot seguit, a col·lo-
car les noves instal·lacions. 

Els sostres i acabats de les fines-
tres son de reïna de poliester, 
reforçada  amb fibre de vidre, en 
canvi els laterals estan compos-
tos d'estratificat plàstic, d'imita-
ció roure, de 5 mm.; aquests han 
estat aïllats amb llana de vidre, a 
la zona de calefactors i testeres. 
El pis s'ha muntat amb tauler an-
tihumitat, recobert de llosetes de 
PVC amb juntes soldades for-
mant un sòcol perimetral. 

S'ha instal·lat un nou tipus de 
seient entapissat, (basat en els 
que es van instal·lar a les noves 
unitats de F.G.C.) de quatre pla-
ces, amb la qual cosa s'aconse-
guia una capacitat de 40 places 
assegudes per cotxe. S'han dis-
posat uns nous compartiments 
d'equipatges, als quals s'hi ha 
adossat un porta-esquís, la qual 
cosa permetrà transportar un mà-
xim de 24 parells d'esquís per 
cotxe. 

La i l · luminació es realitza 
mitjançant pantalles situades al 
sostre (sis de 40 w i dues de 20 w) 
dividides en dos circuits. S'han 
instal·lat noves resistències elèc-
triques (24 x 250 w a 250 v en dos 
circuits en sèrie a 1500 v indepen-
dents) i un quadre elèctric com-
post de: 

.— 2 automàtics per la protecció 
de les línies d'enllumenat, el seu 
accionament s'efectua des de la 
cabina del maquinista. 
.— 1 interruptor de 2 posicions 
(1/2 o tota) per a la regulació de !a 
calefacció. 
.— 2 polsadors per a senyals al 
maquinista. Un per plataforma. 
.— 1 fusible per a la calefacció. 

Destaquen també, el nou sistema 
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Els  nous porta-equipatges. 

de protecció de les portes corre-
disses, quan aquestes estan 
obertes, la qual cosa evitaria ac-
cidents en accionar-Ies, i la 
col·locació dels acabats de fines-
tres, a les plataformes i portes, 
en roure natural envernissat. 

En l'acabat dels cotxes s'ha tin-
gut molta cura, ja que s'han pin-
tat interiorment amb DINITROL 

per a protegir-los de l'oxidació. A 
la part exterior s'han respectat 
els co lors t rad ic iona ls de 
F.M.G.P. (blau i crema) amb els 
nous anagrames de la societat; 
en canvi el bastidor i elements 
accessoris (enganxalls, platafor-
mes, bogies) s'han pintat de ne-
gre, a causa de la seva utilització 
més intensa en condicions extre-
mes. 

L'Interior  d'un  dels  cotxes. 

NOTA (1) Vegeu el butlletí núm. 5 


