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EDITORIAL
Novament surt a la llum aquest Butlletí de la nostra associació i com
quest la primera oportunitat que tinc en aquest nou any 1996 , os desitjo a tots els socis i
familiars que sigui venturós i feliç, i que per l'associació estigui ple d'encerts i consecució
de fites cada vegada mes importants.
El dia 19 de Març del passat any un numerós grup de membres de l'Associació, va
visitar el Museu del Ferrocarril de Vilanova i La Geltru amb sessió de vídeo inclosa,
posteriorment ens traslladaran al Parc de Vapor Viu de Ribes Rojes, on els nostres
companys /germans, Van posar un tren a la nostre disposició acabarem la visita amb un
dinar de germanor.
El 26 de Març, va tenir lloc al nostre local social, l'Assemblea General Extraordinària en
la que es va fer un resum d'activitats, moviment de socis, calendari de Jornades de Vapor
Viu, aprovació de la modificació dels articles 23 i 24 dels Estatuts i elecció de la nova
junta, a falta de candidats per cobrir els càrrecs, l'assemblea anomena President a Joan
Fernández López; Secretari Angel Santamaria Ramió; Tresorer Carlos Hijazo Bernal;
Vocals Jordi Ros Marcé, Ignasi Griñón Santesteban, Enric Carreras Gironés, Rafael
Pérez Isern, Pere Castaño Cano, Climent Pérez Isern, Jaume Antic Fulcara i Emili
Figueres Roca. quedant vacant la vice-presidència.Era la meva intenció cessar en la vicepresidència al termini de l'antiga Junta, pro a la vista de que l'Associació no tenia en
aquells moments ni ara, ningú que volgués acceptar la presidència em vaig veure obligat
per tots vosaltres que em recolzaveu a fer-me càrrec del timó de l'Associació que sou tots
vosaltres i que amb el vostre suport em doneu el coratge per continuar, mentrestant
vosaltres trobeu el relleu que os agrair.
Del 15 al 17 d'Abril, es celebrà a Cornellà de Terri, una exposició colectiva l'Associació
va està present amb una mostra ferroviària el dia 16 varem celebrar una jornada de Vapor
Viu.
El dia 23 d'Abril varem celebrar a Girona la segona diada de Vapor Viu amb l'assistència
a la inauguració el Batlle Sr. Nadal i els regidors de Cultura Sr.Pluma i de Via Publica
Sr.Fañanas.
El dia 28 de Maig celebrarem una Jornada de Vapor Viu a Figueres amb motiu de la
Segona Fira Intergalactica, que fou un gran èxit, i en va donar a coneixes a la capital de
l'Alt Empordà, raó prou important i necessària, mirarem de continuar els propers anys.
També‚ aquest mes de Maig l'empresa LIR,S.A. de Bonmatí, va fer donació del cost
d'una campana de les mateixes característiques de las de M.Z.A.,en la que es col.locarà
una placa amb el nom del donant.
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El dia 18 de Juny, la nostra Associació va assistir al Parc de Can Mercader de Cornellà
de Llobregat a la presentació del tren Ave cinc polsades bastit per Marcel Fernandez, acte
que va ser presidit per Dª Merce Sala ( Presidenta de Renfe ) Senador Sala, Batlle de
Cornellà, Montserrat Illa ( Directora del Museu de Vilanova) i la coordinadora Nuria Iceta,
etc. Durant la conversa amb Dª Merce Sala, a més d'agrair la seva intercessió vers
l'Associació en el lloguer de l'actual local social varem aprofitar per demanar un més gran.
Con podeu veure aprofitem qualsevol ocasió per que ens coneguin arreu el món ferroviari.
El dies 8 i 9 de Juliol es celebra al Palau Firal de Girona la Fira de Modelisme,
Maquetisme i Radiocontrol l'Associació va participà invitada, sense subvenció, però com
saben els socis que van col.laborar no serà repetible, malgrat tot ens va servir
d'experiència i maduració. Agraïm l'esponsorització a National Nederlanden Vida S.A.
Entre els dies 15 de Juliol i 15 de Setembre amb la col.laboració del Museu del Suro de
Palafrugell varem muntar una exposició denominada " JUGA AMB TRENS AL MUSEU "
que va ser inaugurada pel Batlle Sr Frederic Sunyer i Casadevall i la Regidora de Cultura,
que va ser un èxit pel nombre de visitants fins a la seva clausura. El 3 de setembre es va
celebrar una Diada de Vapor Viu que es va desenvolupar de tal manera que ens van
demanar repetir.
El dia 26 de Novembre vaig representar a l'Associació al stand de la Federació Catalana
en el Salo de Modelisme, Maquetisme i Radiocontrol, celebrat en el Poble Espanyol.
Els dies 2 i 3 de desembre varem ser presents, amb la maqueta de l'Ignasi i la maquina
"Mataró" d'en Prat, a l'exposició de Modelisme i Maquetisme celebrada per HOBBY TREN
a l'estació de França, on disposarem d'un stand de 80 m2. EL meu agraïment al socis
Joan Vall, Joaquim Hornos, Ignasi Griñon que em van ajudar en el muntatge desmuntatge
venda d'articles, transport i recollida de material. Molt especialment agrair l'amic Joan Vall
la contribució amb el seu furgó va fer possible tot el transport, autopista, etc. sense càrrec
a l'Associació. El mateix dia 3 de Desembre s'havia organitzat una Jornada de Vapor Viu
al Col.legit Montesori de Girona pro el mal temps, va fer impossible portar-la a terme.
El dia 9 de Desembre s'inaugurà el circuit permanent de cinc polsades de Castell d'Aro
construït pel nostre soci Joaquim Hornos amb presencia del diputat Sr. Lopez de Lerma,
Batlle de Castell-Platja d'Aro, i d'altres autoritats, la festa acabà amb una arrosada
popular.
Llarga relació d'activitats de l'associació per el passat 1995

Joan Fernandez López
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President

TRACCIO TRIFASICA A RENFE
El sistema trifàsic amb motor ASINCRON, té moltes més avantatges que el
clàssic motor de corrent continua amb col.lector, algunes son les següents :
- Es un motor més senzill i robust que el de col.lector, vol dir més barat i menys
manteniment.
- Per la mateixa potència es més petit de volum i més lleuger.
Però el seu gran inconvenient es la regulació de la velocitat, molt més complicada que la
d'un motor de corrent continua, ( que varia amb la tensió ) aquest només s'escalfa per
que treballa forçat. Per varià la velocitat, s'a de variar la freqüència del corrent trifàsic i la
tensió proporcionalment.
Això no ha estat pràcticament possible fins que no va evolucionar el microprocesador i
els tiristors GTO.

A Espanya, fen una mica d'història d'aquests tipus de tracció va esser l'any 1907,
quan la Compañia de los Ferrocarriles Andaluces en el tram entre Gergal i Santa Fe va
fer la primera electrificació amb corrent trifàsica a 5200 volts i 25 Hz. ja que era una
tecnologia que podia recuperar energia molt fàcilment. Es van construir set tractors
numerats 1 al 7 amb una potència de 320 CV. amb una velocitat màxima de 12,5 i 25
Km./h. depenent del nombre de pols que comptessin els motors. Prenien dues fases de
corrent, mitjançant un arc amb dos fregadors de la línia aèria i la tercera fase pels carrils,
això era molt complicat quan es passaven desviaments amb amplies zones neutres per
evitar curt circuits. D'aquestes màquines n'i resta una exposada al Museo Nacional
Ferroviario de Madrid, concretament la número 3. Mes endavant, la línia va passar a
Renfe i a l'any 1963 varen ser sustituides per quatre locomotores trifàsiques tipus BB
números 21 a 24 que disposaven de dues velocitats màximes igual que motors, i una
potència de 1300 CV. Aquest dos tipus de locomotores, tenien el gran inconvenient que
no més podien circular a velocitat màxima, ja que aquesta estava determinada per la
freqüència de la línia i el numero de pols dels motors. A l'any 1966 s'acaba aquest tipus
d'electrificació que arribar a un total de 48,6 Km. i s'imposà la tracció Diesel.

Per tornar a parlar de tracció trifàsica haurien d'esperar dues dècades, fins a l'any
1985 que es fabrica el prototip de locomotora Diesel elèctrica sèrie 311, "MABI" i des de
l'any 1989 al 1991 és fabricaren 60 unitats més numerades 311-101 al 311-160. Es una
màquina mixta de maniobres i línia, té dues capotes amb cabina central amb una
potència de 685 CV. un esforç de tracció molt alt, 25493 Kg. a 75,5 Km./h. Disposa d'un
motor Diesel MTV de quatre temps i 8 cilindres amb V que acciona un alternador trifàsic i
un sistema hidràulic per accionar un compressor. El corrent altern trifàsic passa per un
rectificador i després per un ondulador proporcionant un corrent trifàsic de freqüència i
tensió variable a voluntat del maquinista que alimenta quatre motors trifàsics asíncrons
"Siemens". El fre reostatic va controlat pel mateix ondulador. Amb una velocitat màxima
de 90 Km./h.es
molt eficient i còmoda de conduir.

L'altre locomotora trifàsica, es la sèrie 252, màquina insignea de Renfe amb 75
unitats son màquines universals dons poden rosegar trens lleugers de viatgers a 220
Km./h. com pesats tren de mercaderies. De la numero 1 a la 35 son bicorrent 3000
Vls.CC. ó 25000 Vls 50 Hz. de la 36 a la 75 son monocorrent 3000 Vls.CC. De la 1 a la 15
son d'ample internacional i de la 16 a la 75 d'ample Renfe. Curiosament les cinc primeres
solament permeten l'ample internacional i de la nº 6 a la 75 es poden canviar d'ample,
igual que la sèrie 311, solament canvien els eixos. El seu funcionament es el següent:
L'etapa d'entrada de corrent disposa d'un regulador de quatre quadres, quan treballa a 25
Kvls. 50 Hz. i quan treballa a 3000 Vls. CC. aquest disposa i fa de Choper, després ni han
dos variadors de freqüència un, per cada dos motors, el fre es de recuperació reostatic,
porta el microprocesador "Sibas 16" Els serveis auxiliars com ventiladors, compressors i
altres s'alimenten per dos convertidors de freqüència variable i dos fixes a 60 Hz. Las
locomotores d'ample Renfe porten limitació de velocitat a 160 Km./h a causa de defectes
en les suspensions. Una màquina d'ample internacional per la línia "AVE" fent proves
amb "Talgo" i al límit de les seves possibilitats va superar els 300 Km./h.
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Renfe disposa de tres series de material autopropulsat amb tracció trifàsica
asíncrona, son les 447, 450 i 451. La sèrie 447 d'aspecte exterior es igual a la 446, amb
composició MC-R-MC pel moment consta de 72 unitats amb una velocitat màxima de 120
Km./h. i una potència 2400 KW. per tren o sigui dues motrius, el sistema intern es el molt
similar a les locomotores 252, no porten regulador de quatre quadres però sí Choper més
els onduladors. Normalment s'utilitzen per rodalies i excepcionalment han fet algun servei
de regionals. Les sèries 450 i 451 els motrius son iguals, son las unitats de dos pisos, la
sola diferencia es la composició, MC-R-R-R-R-MC per la sèrie 450 i MC-R-MR per la 451,
també amb sistema de tracció trifàsica asíncrona com las anteriors però de tecnologia
francesa, totes les altres sèries eren de procedència alemanya.

El tren AVE no s'inclou en aquest article perquè funciona amb
síncrona monofàsica que és un sistema molt més complicat.

tecnologia

Les grues dels trens de socors de Renfe son autopropulsades, mitjançant dos
grups motors trifàsics asíncrons però amb els mateixos inconvenients que les màquines
trifàsiques antigues agreujada pel fet que el mecànic s'ha de ficar a sota per embragar els
motors, per tot això normalment son remolcades per locomotores diesel.
També s'utilitza el corrent trifàsic per serveis auxiliars fet amb convertidor rotatiu,
o sigui un motor de corrent continua acoblat a un alternador sincrònic trifàsic en las sèries
269.200, 269.400, 269.600, 250.0, 250.600, 251, 440, 444, 448 i 432. I generat per
convertidors estàtics en las sèries 252, 446, 447, 450 i 451 i els cotxes de viatgers
moderns sèries 9000 i 10000. Els equips auxiliars connectats a la línia alterna trifàsica
son molt més econòmics i segurs, com son florescents, carregadors de bateries, aire
condicionat, ventiladors, compressors i bombes de vuit. Espero que amb aquest article
serà més fàcil conèixer les sèries i equips auxiliars alimentats amb corrent trifàsica que ha
tingut i t‚ Renfe.
f 07 Jaume Antic Fulcarà
61 Susanna Sáez Serres
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IMPRESSIONS FERROVIARIES D'UN VIATGE A FINLANDIA
A Finlandia, hi ha uns cinc milions d'habitants, que si mirem la resta d'Europa, val a dir
que no son pas molts. D'afeccionats als trens ni deu haver uns mil i escaig, ara bé, d'actius,
actius aquells que participen de continu a les tasques d'investigació històrica, documentació
fotogràfica, restauren peces antigues o be mantenen oberts museus relacionats amb el
ferrocarril son només uns 100.
Peró renoi si en fan de feina !, he visitat museus esplèndids, parcs plens de
locomotores, Associacions molt actives ara a l'estiu i gent encantadora que fa de guia o
cicerone i et recorden que a Finlandia tenen un altre ample de via -junt amb Rússia- de 1524
mm-, diferent de l'estandart europeu de 1435mm.
A mes per demostrar el respecte que tenen amb el passat històric, gairebé a totes
les estacions importants i tenen un monument amb alguna de les velles locomotores de vapor
conservades, llàstima que d'aquestes en tinguin ben poques en estat de funcionament, i ben
penedits que n'estan, doncs en previsiò d'una nova crisis del petroli ells recorden que podrien
fàcilment mantenir les comunicacions amb les velles maquines de vapor ja que la matèria
primera pel combustible, la llenya i l'aigua, la tenen a peu de via doncs el país es ple de bosc i
llacs.

A la població de JOKIOINEN, he visitat una Associació que ha restaurat les restes d'un tren de
via estreta -750 mm- , 14 km de via dels 23 que feia el trajecte original d'HUMPPILA a
FORSSA, una estació, MINKIÖÍ diversos magatzems i vies mortes, i locomotores i vagons de
diversa procedència, i que fan funcionar ara a l'estiu per els caps de setmana. Disposen també
de material de via estreta provinent de ferrocarrils de tot el país, industrials, miners etc. Els
tallers no paren de restaurar material, donen cursos de maquinista de vapor i fogoner, i editen
4 cops a l'any una revista anomenada "Resiina".
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Mes endevant vaig visitar el parc ferroviari de, HAAPAMÄKI, antic nus ferroviari
del centre del país, on es troben exposades la mes gran quantitat de locomotores de vapor
procedents dels ferrocarrils estatals,"VR" (Valtion Rautatiet) i d'altres de diversa procedéncia
(fins i tot una de soviètica), així com de Diesel i elèctriques, fora d'us.
Del bon funcionament del parc en te cura una associació, la "Haapamäen
Museoveturiyhdistys"que es va fundar el 1993 i que va llogar a la ciutat de KEURU els tallers i
l'antiga estació, mes els edificis annexes que va deixar la "VR" quan va canviar la ruta de les
principals línies que van cap al nord; i a la desfeta del vapor va rebre un patrimoni de ..àmes de
70 locomotores i diferent material històric, vagons, tallers, etc. Els pocs socis actius, 10-15
persones, treballant de valent a la restauració de màquines de vapor i diesel; en aquest
moment tenen en marxa la posta a punt per funcionar 5 maquines de vapor i una de diesel,
apart totes les que estan exposades han passat una revisió que les deixa en estat de
presentació i visita encara que no de funcionament.
Aquets afeccionats en van assabentar de que l'endemà, 14 de juliol, es celebrava
un festival de vapor on ells hi participaven amb un tren però on hi hauria tota mena de
maquines de vapor tractors, maquinaria agrícola, industrial, locomòbils, vaixells, etc i cap allà
varem anar, a l'arribada a SUOLAHTI població una mica mes al nord, feia fred i això ens va
permetre de veure unes bones "fumates" de vapor que sortien de les maquines mes
sorprenents, rescatades de l'oblit i acuradament restaurades, pel goig dels visitants, que varem
poder gaudir d'un espectacle fabulos de tot tipus de maquines, moltes de les acaballes del
segle passat i que tant servien per tractor com per fer anar estris agrícoles , o d'industrials,
maquines de batre, serradores, maquines de xafar grava, romàntics vaixells fluvials amb una
gran xemeneia.....i evidentment els trens.
Tot això en va fer pensar on van anar a parar aquelles aplanadores "gegants" que
van servir per asfaltar els nostres carrers els anys 40, 50 i mes..., doncs bé a la tornada en vaig
trobar una de fuelitzada, preservada pel museu Claret de les nostres comarques, no cal que os
digui que si en sabeu d'alguna crec que a la nostra associació podria interessar.li.
Ja de tornada, encara vaig tenir temps de visitar el petit museu de TOIJALA i el
principal d'HYVINKŽŽ, però això ja os ho explicar‚ un altra dia.

CLAUS: Finlandia, Valtion Rautatiet.
Jokioisten Museoyhdistys.
Haapamäen Museoveturiyhdistys
Haapamäen H”yryveturipuisto.
Suolahden Suuri H”yry Festivaali
Uuden ajan junalehti MATKAAN (VR).
Resiina

f 03 Angel Santamaria Ramió
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HUELVA - ZAFRA
Desde Huelva, hoy día 14 de Agosto de 1995 he iniciado viaje a la que fue riquisima cuenca
minera, hasta Fregenal de la Sierra , en la provincia de Badajoz, llegar a Zafra en el mismo día
resulta difícil por la falta de trenes y disparidad horaria.
A las 13 horas salimos de Huelva en una unidad diesel de las llamadas Camellos. La linea es
de vía única, con 39 kms. hasta Fregenal y 195 hasta Zafra.

UT Diesel 9-593-110-0 Estación de Fregenal de la Sierra 17-8-1995
El bloqueo es de los de petición de vía, enclavamientos Bouré, con señales avanzadas de
anuncio de parada y vía libre, señal de entrada de parada absoluta, semaforica.

Estacion de Frenegal de la Sierra ( Badajoz ) linea de Zafra a Huelva
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El estado de la vía en varios tramos, es todavía sobre viejas traviesas de madera en bastante
mal estado, con precauciones a 30 y 40 kms. / hora, otros tramos han sido cambiados y con carril
soldado ,se pueden alcanzar 60 Kms. / hora, en otros la vía ha sido renovada con traviesas de
hormigón polivalente, aunque con un trazado muy sinuoso que no permite mejorar mucho la
velocidad, la vía discurre entre trincheras y pequeños túneles generalmente cortos, en recta, aunque
hay por lo menos uno en curva, algunos desprovistos de revestimiento, en roca viva de gran dureza
supongo a juzgar por su aspecto.

Estación de Calañas Linea de Zafra a Huelva 15-8-1995
Aun pueden entreverse los trazados de los antiguos ferrocarriles mineros, que afluían a las
estaciones de la linea convirtiéndola en la arteria principal de estas prosperas regiones mineras.

La frecuencia de Trenes es mínima, como se ve en el gráfico, un tren de ida y
vuelta diario entre Huelva y Zafra y otro entre Huelva y Frenegal.
Los viajeros de cercanías responden y utilizan el tren y más lo harían si hubiesen más
circulaciones, pero el servicio se encuentra muy abandonado ya que la compañía de autobuses
Damas tiene cedidas todas las relaciones de Andalucía y no se puede competir con los molinos
como hacia Don Quijote.
f.05 Juan Fernández López
Pag. 10

RÍO TINTO

En la población de este nombre en la provincia de Huelva, se encuentra uno
de los museos, ( pocos por cierto ) que entre sus rescates se encuentran
primorosas joyas ferroviarias, y digo joyas porque en mi viaje a dicho
museo, que fue para mí una gran satisfacción, pues cuando llevas dentro
una afición, parece que te llena todo tu ser, al comprobar que hay
organismos que arropados por los amigos del ferrocarril, y este es sin duda
el Patronato de la fundación del Museo de Río Tinto.
En dicha ciudad, en plena región minera, cuyo primer poblamiento
data del periodo calcolitico o Edad de cobre, 3000 años antes de Cristo, se
encuentra el Museo minero, el cual ha conseguido reunir un excelente
conjunto de piezas históricas, de cerámica, hierro, bronce, piedra, minerales
i restos funerarios que reflejan la antiquisima historia de este pueblo que
desde su fundación, han recorrido culturas Griega, Fenicia, Romana, Árabe,
y Anglosajona que ciñéndome a ella diré que nos dejaron un patrimonio
ferroviario como no podía ser menos, no en vano fueron los inventores de
este ingenio de la maquina de vapor, que necesariamente en la sangría a
que se sometieron nuestras sierras montañosas de la provincia de Huelva,
para conducir los minerales hasta los puertos de embarque.

En
el
aspecto
ferroviario el museo cuenta
con una sala de objetos de
aquellos trenes, campanas,
farolas, telégrafo, etc. que
es una delicia contemplarlos
y una gran sala con sus
vías, en la cual tienen un
coche
salón
de
lujo
denominado
Vagón
del
Maharajah, construido por
los Ingleses, para un viaje
que la reina Victoria de
Inglaterra tenia que hacer a
la india, siendo trasladado a
Río Tinto con motivo de la
visita del rey Alfonso XIII a
las minas. Construido por
Birmingham Railway el año
1892 su interior es una
preciosidad , repujado todo
en cuero marrón, acolchado,
con su aseo, balconcillos i
chasis que muestran el
cuidado de su construcción,
le faltan los portamaletas
que fueron expoliados.

También se puede admirar una preciosa y robusta locomotora Grúa de Vapor nº 150, construida por
Hawthorns Leslye y Cía. Ltd. en 1913 que ademas de ser utilizada en descarrilamientos, en talleres servia
para levantar calderas y rodaduras de locomotoras, interesante como legado ferroviario. En el cocherón
principal se exhiben la locomotora nº 201 tipo 130 con tender, la 106 tipo K, y la nº 146 tipo Garrat. Otras
cuatro máquinas de Vapor más se encuentran preservadas, a las cuales no pude acceder.
Así mismo se puede hacer un recorrido turístico en tren remolcado por una máquina Babcok & wilcox
que empieza en Nerva y termina en el último deposito de la compañía en Zaranda, a unos 11 kms. y se está
trabajando para llevarlo hasta Niebla a 18 kms. Durante el año 1996 se espera lo pueda remolcar una
máquina de Vapor.
También se puede visitar ( acompañados por una guía )
la mina a cielo abierto "Corta Atalaya" con unas dimensiones
de 1200 por 900 mts. y una profundidad de 350. En un corte y
en muy mal estado, visible con prismáticos, se encuentra la
locomotora de vapor nº 50, ( de un tipo muy parecido a una
1600 de Renfe ) que fue alcanzada y sepultada por un barreno,
en situación inaccesible no es fácil su recuperación.
El museo dispone de 3 juegos de postales editados por
los amigos del ferrocarril ,de una serie limitada de 200 juegos,
con motivo del 120 aniversario de la construcción de este gran
ferrocarril minero.
Si cometí algún error será la memoria y que nuestros
amigos de Río Tinto sabrán perdonar y rectificar, que tengáis
un buen viaje al país de los Tartesos.
f 05 Juan Fernández López
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LOCOMOTORES ARTICULADES
LES MAQUINES ARTICULADES
Els afeccionats al tren, generalment, tenim la tendència de batejar a qualsevol màquina
articulada, com a "Mallet". Si es parla d'una "Garrat", molt fàcil que aquest mateix afeccionat ja tingui una
imatge molt mes encertada amb l'esperit d'aquestes màquines. Però si es parla d'una "Meyer Kitson" o
bé d'una "Heisler"a llavors pot esdevenir un misteri sobre les característiques d'aquestes màquines.
L'exposició que segueix no serà exhaustiva degut al gran nombre de variants dintre un mateix
model de màquina articulada o semi-articulada, caracteritzades amb dispositius particulars de transmissió
de força en els trucks motoritzats o als llurs eixos convergents ( cadenes, pinyons, bieles articulades,
eixos gruats, etc.). Només tractarem els tipus de màquines més caracterstiques i que han circulat en
gran nombre.
Els esquemes reproduïts a continuació per una millor comprensió del text, s'han dibuixat tots els
grups de rodes motors només amb dos eixos.
El signe + d'unió entre el cos de la màquina i el truc motor, vol dir que es de platina o bisell. El
signe o designa que la unió és pivotant con els trucks del cotxes.
La necessitat d'augmentar la potència i l'adherència sense abaixar la possibilitat d'inscripció en
corbes de feble radi de curvatura, condicions primordials a les línies de difícil perfil es el que ha portat a
buscar la solució amb les màquines articulades amb varis trens de rodes motores, ja que no hi ha
possibilitat de fer servir les màquines de gran base rígida.
L'origen
d'aquestes
màquines se remunta al famós
concurs de Semmering ( 1851 )
del que procedeixen les dues
famílies principals de màquines
articulades.
Efectivament, a Austria
per assegurar l'explotació de la
línia entre Viena i Trieste,
travessant el coll de Semmering, es va convocar un concurs entre els constructors de locomotives.La
comissió va examinar quatre màquines:
-La "BAVARIA" construïda per Maffei, tenia dos eixos acoblats però l'esforç de tracció era
transmès per cadenes i engranatges a una mena de truck davanter amb bisell com també a tots els eixos
del tender.
-La "WIENER NEUSTADT", construïda per
Günther, tenia dos trucs motors de dos eixos
motors cadascun.
-La "SERAING", construïda per Cockerill,
que estava formada per dues màquines de dos
eixos cadascuna ajuntades per darrera amb un
fogar únic.
-La "VINDOBONA", construïda per Gloggnitz de Viena, tenia quatre eixos acoblats, disposats de
la forma clàssica, amb base rígida.
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La Bavaria va ser classificada en primer lloc,
però malgrat això, el cas es que de la Seraing i de
la Wiener Neustadt es varen desenvolupar tots els
principals models de màquines articulades que se
fabriquen.
Dons trobem dins les grans famílies
derivades d'aquest dos tipus, d'una part les Fairlie,
amb les seves variants; Pechot-Bourbon, Golwe i
Garrat, que venen de la Seraing, i de l'altre costat,
derivades de la Wiener-Neustadt, les Meyer, Du Bousquet i paral.lelament les Mallet que son las semiarticulades.
El 1881 neixen a USA altre fam¡lia de locomotores articulades, les Shay, que no es poden agrupar
dins les dues famílies esmentades per raó de la particular posició del seu motor.
Seguidament detallem un quadre esquematic d'aquest tipus fonamentals, i a continuació fem una
ressenya de cadascun d'aquest models.
FAIRLIE
El 1863, Robert Fairlie patentava a l'Anglaterra una màquina articulada amb una gran similitud
amb la Seraing; Presentava una caldera doble amb un fogar únic al centre, reposant tot aquest conjunt
sobre dos trucks motors amb dos pistons iguals situats als extrems exteriors dels carretons motors.
La primera Fairlie, anomenada "Progress" al Neath & Brecon RR. el 1865, era de tipus 020+020 i
pesava 46 tm. La segona, construïda en 1869 per la línia del Festiniog ( Via de 597 mm.) Anglaterra. va
esser anomenada "Little Wonder" a les
proves va remolcar 180 Tm. a 8 Km./h.
en rampa de 12 o/oo. Al 1870 ja
s'havien fabricat 84 m…quines entre
diversos constructors, que la major
part anaren destinades a ferrocarrils
dels Andes, llavors en estat de
construcció, principalment al Perú, i
també a Mexic. El tipus més corrent va
ser 030+030 per via de 915 mm. Per
poder disposar de més espai pel
personal de conducció la fogar es va dissenyar estret. Les lleves dels dos reguladors estaven posats de
tal manera que la palanca de comandament primer actuava sobre la primera lleva i després segon la
seva posició sobre l'altre. D'aquesta forma era possible realitzar marxes de "màquines aïllades" o trens
lleugers amb un sol grup. El pes d'aquetes màquines era de 46 Tm. També es van construir Fairlies pel
FC Mexico Nacional ( Via de 1436 mm.) a l'any 1909 i tamb‚ a l'any 1912, del tipus 030+030. Amb un pes
de 122Tm. i de 140Tm. La línia pujava fins a 2415 mts. sobre el nivell del mar a Bocco del Monte. Les
Fairlie de 140 Tm. remolcaven 300 Tm. a 20 Km./h en rampes de 40 o/oo. Nitrates Railways també en
van fer servir del tipus 130+031 en rampes de 41,2 o/oo. Algunes d'aquestes màquines varen arribar a
ser equipades amb cremadors de fuel oil.
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SISTEMES D'ARTICULACIÒ
=a=

Locomotores articulades amb un únic motor donant força a un sol carretó.
(ex.:Fairlie senzilla i Mason-Fairlie )
=b=
Locomotores articulades amb dos motors donant força als eixos dels dos
trucks.ex.: Shay, Climax, Heisler transmeten la força per engranatges ).
=c=
Locomotores articulades amb dos motors donant força cada un, als eixos
d'un sol carretó. ( Ex.: Meyer, Fairlie, Pechot-Bourdon, Du Bousquet, MeyerKitson, Golwe, Garrat ).
=d=
Locomotores semi-articulades amb motor únic donant força a un grup d'eixos
rígids, el carretó no es motor. ( Ex.:"Bavaria" del concurs de Semmering ).
=e=
Locomotores semi-articulades amb dos motors donant força, un a un grup
d'eixos rígids, l'altre a un truck motor ( Ex.:Mallet i totes les derivades ).
=f=
Locomotores semi-articulades amb un o dos motors i eixos radials, donant
força mitjançant "paliers" telescòpics i a "cardan". ( Ex.:Klien-Linder ).
L'estat Saxó també va fer construir per les seves línies de via mètrica màquines tipus 020+020
"Compound" amb un pes de 41 Tm. Aquestes màquines varen ser fabricades amb dues calderes
diferents emplaçant la cabina de conducció entre elles, facilitant d'aquesta forma l'alimentació del fogar i
eliminant el perill d'accident del personal en cas d'inversió de la màquina.
A França, també hi varen circular sobre les línies de la Companya Vendée, Xarxa Estat via normal de
1435mm. Russia va ser el país d'Europa on varen circular més quantitat. Les Fairlie es posaren en
circulació entre el 1872 i el 1887. S'en varen fabricar més de 70 unitats del tipus 030+030. El punt delicat
de les màquines Fairlie, com totes les màquines articulades, es l'articulació de les conduccions del vapor.
Per pal.liar aquest inconvenient, l'enginyer del F.C.Central de Mexico, Mr.Johnstone, va portar tots els
cilindres de tots dos trucks sobre el xassís. Els cilindres funcionaven en "Compound", el cilindre de baixa
pressió envoltava concèntricament el de alta pressió. En consequència, el cilindre de B.P. tenia un pistó
anular amb dues tiges que s'unien a una corredora comuna amb la tija del pistó d'alta pressió. La força
es transmès als carretons per mediació d'un balancí que accionava la biela motriu. Dins d'aquesta sèrie
hi varem haver nomes que tres màquines del tipus 130+031, dons aquest sistema no va ser viable.
MEYER
Meyer, enginyer Alsacià, el 1831 fundà a Moulhouse una fàbrica per construir màquines de tren.
Trenta anys mes tard i junt amb el seu fill Adolphe va patentar a França un projecte de màquina
articulada.Les locomotores Meyer tenen una caldera que descansa sobre dos trucks, la disposició de les
articulacions comporta generalment un pivot al
davant i un bisell al darrera, aquests dos
carretons estan enganxats mitjançant una barra
d'enllaç, pel tant la caldera mai no transmet dons
cap esforç motor. els cilindres estan emplazats a
l'interior dels trucks, es a dir al centre de la
màquina. La primera màquina d'aquest model,
una 020+020 va fer proves a Suissa, després a
Belgica i va acabar a la xarxa de les Charentes,
tot entre 1878 i 1886. Va ser al 1890 que les
Meyer varen fer una reviscolada amb les màquines tender 020+020 per la xarxa de Saxe, amb línies de
muntanya de molt difícil explotació i amb via normal europea. Aquesta segona sèrie va circular des del
1910 fins 1966, la màquina nº 98002, de la DB es conserva al museu de Dresde.L'any 1870 es varen
fabricar dues màquines pel F.C. de l'Hérault, eren del tipus 030+030.
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MALLET
Anatole Mallet, un Genoves que s'avia tret el diploma d'enginyer d'Arts i Manufactures de Paris, va
proposar a l'any 1877 d'aplicar el sistema "Comploud" a les màquines Meyer i Fairlie. Ell pensava que no
era necessari d'articular tots dos trucks, el grup motor del darrera era rígid i llurs cilindres alimentats per
alta pressió, mentre que, el truck davanter estava enganxat a la màquina per una barra amb articulació,
una barra lliscant amb arc de cercle permetia a la caldera repenjar-se sobre el carretó de davant. Aquest
truck davanter tenia els cilindres alimentats amb baixa pressió i pel tant les articulacions dels conductes
de vapor treballaven en millors condicions.
El 1889, Paul Decauville, volia
presentar les seves realitzacions amb via de
60 cms. a l'Exposició Universal de Paris i se
va posar en contacte amb Mallet per
construir una 020+020 que no passes de 3
Tm. per eix i al mateix temps que fos capaç
de negociar una corba de 20 mts. de radi.
Aquesta màquina va remolcar un tren de 10
Tm sobre una rampa de 70 o/oo a 14
Kms/h. aquest debut tan sèncill però
veritablement extraordinari va donar peu a la realització de la màquines a vapor mes grosses i potents
del món.
En Via de 910 mm., les 140+041 a l'any 1935 desenrotllaven un esforç de tracció de 25 Tm.
En Via mètrica, el 1916, les Mallet 130+031, estiraven trens d3 1500 Tm. amb una força al ganxo
de 2570 Tm. i en rampa de 15 o/oo.
Les primeres Mallet de via normal circularen el 1841 a la xarxa de l'Hérault ( França ) eren del
tipus 020+020. el Transiberià, des de 1896 a 1914, se varen construir 300 màquines de tipus 030+030.El
1904, una 030+030 de 160 Tm. del Baltimore 6 Ohio RR. fou la primera Mallet americana. Es molt difícil
de fer una classificació de les Mallet, doncs fou una família molt extensa i prestigiosa. En via normal la
triplex de l'Erie RR., una 140+040+041 ( amb tender motoritzat ) l'any 1916, va remolcar 250 vagons amb
un pes de 16300 Tm.i a una velocitat de 22 Km./h. en una línia amb rampes de 9 o/oo, pel tant l'esforç de
tracció al ganxo era de 59 Tm. que representa 4800 C.V. Les anomenades i ben conegudes "Big Boy",
posades en circulació a partir de 1941 del tipus 240+042, amb 61 Tm. al ganxo amb una potència de
6300 C.V. a 68 Km./h. Aquestes màquines cremaven carbons magres, haurien donat millors rendiments
amb carbons mes selectes. Al 1943 les "Chalenger" del Rio Grande Wester RR. tipus 230+032, tiren de
trens de 2600 Tm. sobre una línia de 240 Kms. a 48 Km/h. amb rampes de fins a 20 o/oo. A pesar de
tenir tres parades la velocitat era de 60 Km/h. Probablement aquestes varen ser les màquines mes
potents del món amb 8000 C.V. a 80 Km/h.Tant les "Big Boy" com les "Calenger" eren de simple
expansió, molt fàcil que amb un parell de pistons de B.P. s'haurien tret millors rendiments.
A casa nostre, a la xarxa de la C.G.F.C. Amb via mètrica hi circularen màquines de la sèrie 601602, comprades de segona mà als Rh.B de Suissa, i eren del tipus 120+020. No donaren massa bon
resultat.
A l'Estat Espanyol tant a via ampla con dins d'altres xarxes hi circularen tipus diversos d'aquestes
màquines. Consultar "Las Mallet de España" col.lecció Locomotoras nº 6 d'Editorial MAF.

f 20 Jordi Ros Marcé
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ACTIVITAT SOCIAL
Durant l'any 1995 la secció de Vapor Viu de l'Associació a cobert un calendari
d'intensa activitat, primer va ser Cornella de Terri 16 d'Abril, després Girona 23 d'Abril
(Diada de Sant Jordi), Va seguir Figueres 28 de Maig. Tot recollit al butlletí núm. 4.

Els dies 8 i 9 de Juliol la cita era a la Devesa de Girona al Salò de Modelisme.
D'aquí només van treure experiència i no gaire bona per cert, es va instal.lar el circuit
directament a terra, es a dir sense asfalt o suport dur i va resultar un autèntic calvari dons
tan màquines com vagons estaven més temps descarrilades que funcionant, per altre part
i contràriament al que pugues semblar l'afluència de gent
va esser força minsa.
Entre els dies 15 de juliol i 15 de setembre i en
el singular marc del museu del suro de Palafrugell amb
la col.laboració de la nostra associació es va muntar una
exposició ferroviària sota el nom "juga amb trens al
museu". Inaugurada pel Batlle sr.Frederic Suñer, la
Regidora de Cultura i es nostre President. D'ençà el
primer dia va gaudir d'una nombrosa quantitat de
visitants, la mostra valia la pena, els socis van aportar
tota mena de material ferroviari.

En la primera sala es podia admirar una màquina de vapor 0-1-2 de constructor
desconegut i per via de 25 cm.aproximadament que no es pot inquirir en cap galga
standard. Una Maxitrak vapor viu model "ARTHUR" 0-2-1 per via de 5 polsades (127
m/m.) una T.J.V. elèctrica model "LAIA" de la mateixa galga, i la reproducció den Josep
Prat de la "MATARO".

En la sala contigua funcionava la maqueta de "H0" i "N" de l'Associació i una part de
l'estació de Sant Feliu de Guixols escala 1 = 16,5 amb trens de "LGB" també s'hi mostra
una gran quantitat d'estris, Plafons fotogràfics, senyals, i varies vitrines amb Joguines,
Fanals, Engreixadors, Gorres i models reduïts de totes les escales "Z"1=220 "N"1=160
"H0"1=87 "0"1=43,5 "I"1=32 "G"1=22,5 "IIe"1=16,5.
El Diumenge, 3 de Setembre i dintre del marc de l'exposició "Juga a Trens al
Museu" es celebrà la 1ª
Jornada de Vapor Viu a
Palafrugell. Aquí si van gaudir,
nosaltres
i
la
gent,
especialment la mainada,
també las autoritats, el dia va
resultar rodò, tot un èxit
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ACTIVITAT SOCIAL
La secció vapor viu va tancar l'any 95 el dia 10 de desembre amb la inauguració
del circuit de cinc polsades de Castell Platja d'Aro l'acte va esser iniciat pel parlament del
diputat Sr. López de Lerma, autoritats locals, President de la Federació Catalana d'amics
del F.C. i del promotor del circuit Sr Joaquim Hornos membre de la nostra associació,
seguidament rera la benedicció sacerdotal i envoltats d'una gran quantitat de públic que
donava escalfor a l'acte i sota las cambres de la televisió es posa en marxa el primer
comboi arrossegat per la Vaporosa "Albert" conduïda per en Valentí Tapias que
transportava les autoritats, seguidament altres Vaporoses i nombroses elèctriques d'altres
Associacions, també la nostre, donaren vida al nou circuit al que desitgem grans diades
de Vapor Viu.
L'Associació va esser present a traves de nombrosos socis de la secció de Vapor
Viu encapçalats pel nostre president, recolzant l'acte i exposant tota una sèrie de
màquines de vapor, tant en fase de construcció com funcionant, es podia admirar
l'impressionant rodatge ( 2-4-1 ) de la 1700 RENFE per via de set i quart polsades, el
rodatge i caldera de la ( 0-3-1 ) de la S.F.G. de cinc polsades, una caldera per màquina
de cosir escala 1:1, un tren Mamod escala "G" una (030) escala "0" amb distribució
interna, una caldera vertical Wilesco, una caldera horitzontal Wilesco que movia un
embarrat amb màquines eines del taller del S.F.G., un locomovil Mamod que movia una
màquina de batre, el edifici de gran velocitat, el moll cobert de petita i la torre d'aigua de
l'estació de Sant Feliu de Guixols a escala 1:16,5 i varis motors marins.
Per coneixement de tots els socis, em d'aclarir que malgrat les informacions
aparegudes alguns mitjans de comunicació no sa portat a terme cap mena de relació
contractual entre l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les comarques Gironines i
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro propietari d'aquest circuit de cinc polsades, es cert
que és van inicià contactes amb varis regidors per la cessiò d'una part de l'antiga estació
de Castell d'Aro així com el dret d'utilització del circuit, a canvi l'Associació es
comprometia a traslladar la seva secció de Vapor Viu amb el compromís d'un calendari de
circulacions anyal, nomenament de Vice-president de l'Associació al Sr Joaquim Hornos
constructor del circuit i creació d'un museu ferroviari.
A traves del Sr. Hornos van rebre una mena d'esborrany confeccionat per
l'Ajuntament que va ser aprovat en la seva totalitat per la Junta Directiva, la contesta
rebuda a traves novament del Sr Hornos va ser considerada inacceptable, donat que la
nostra Associació es una entitat sense afany de lucre i que de cap de les maneres podem
permetre que entre el propietari del circuit Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i l'Associació
estigui interposada una tercera entitat, amb intencions indeterminades encara que sigui
de la qualitat com la d'els amics de la UNESCO com va demanar el Sr Hornos.
La nostre Associació ja disposa d'un circuit ( amb totes les aventages i
inconvenients d'esser portàtil ) disposa de material ( màquines i vagons ) i el més
important disposa d'un numbrós grup de persones amb il.lusió i capacitat que estimen el
tren i el seu entorn, el que ens permet la llibertat de la no dependència de tercers, això i
res més a malaguanyat una iniciativa conjunta entre l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i
l'Associació d'Amics de les Comarques Gironines.
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NOVA SEU PER L'ASSOCIACIO
El dia 12 de Febrer passat D.Isaias Taboas Suarez Delegat de Patrimoni i
Relacions Externes de Catalunya i Aragó de RENFE i D.Joan Fernandez López President
de la nostra Associació varen signar Barcelona el contracte de lloguer de l'Estació de
Fornells de la Selva que serà destinada a nova Seu Social. La disponibilitat d'espai ens
permet planificar ambiciosos projectes, com es la recuperació del mobiliari ferroviari
existent a l'Estació, creació d'un dipòsit museu, instal.lació i posta en funcionament de les
maquetes d'H0 i N, Construcció d'una gran maqueta que podria ser modular i d'un circuit
fix de cinc polsades ampliable a deu en el futur.

El dia 20 de Febrer una comissió de la Junta Directiva de l'Associació formada
pel President Sr. Fernandez i els vocals Srs. Tapias i Griñon van inicia contactes amb la
màxima autoritat municipal de Fornells de la Selva Sr. Gregori Casas visita que es va
desenvolupar en un ambient d'alta comunicació i que pot ser l'inici d'una col.laboració
conjunta en la recuperació i manteniment tan de l'Estació pròpiament dita com del seu
l'entorn.
En el moment de tancar aquest butlletí em rebut de RENFE l'annex de la cessió
dels terrenys per la construcció del circuit de vapor viu i ja em iniciat l'estudi del lloc mès
adequat.
Aquest Butlletí està obert a tots els comentaris, suggeriments, articles o
col.laboracions .
La propera exposició que tenim prevista es celebrarà a Llança.
Os invitem a emplenar el màxim número de vitrines amb tota mena d'estris ferroviaris,
models reduïts, fotografies etc.
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ASSOCIACIO D'AMICS DEL FERROCARRIL DE LES COMARQUES GIRONINES
Acta de la reunió de la Junta Directiva del dia 10.03.1996.
Horari: de 11 a 13,45 hores.
Lloc: Vestibul de l'estacio de RENFE al municipi de Fornells de la Selva.
Hi assistéixen: Sr Joan Fernandez, sr.Pere Castaño, sr.Josep Prat, sr. Carlos Arza, sr.
Jordi Rabell, sr.Emili Figueras, sr.Ignacio Griñon, sr.Climent Perez, sr.Rafael Perez, sra.
Margarida de Perez, srta. Anna Mª Perez, sra Susana Saez, srta. Ariadna Antich,
sr.Valentin Tapia, sr. Jaume Antich, sr. Enric Carreras, sr.Angel Santamaria.
La reunió es desenvolupa segons l'ordre del dia adjunt.
1.-Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2.-Lectura de les conclusions de trencament de negociacions amb el sr. Hornos vers el
circuit de vapor viu de Castell Platja Aro,(document que s'adjunta) i resta pendent anar a
recollir el material nostre i donar explicacions a l'Ajuntament (regidor sr. Riera) de perquè
no hem arribat a un acord favorable.
3.- El sr. Emili Figueres presenta una petició de l'organisme Fira de Girona perquè hi
muntem els nostre circuit els dies 23 i 24 al Palau Firal amb motiu del saló "Tot Oci". Un
càlcul de les despeses aproximades per dos dies es fa sobre la base de 250.000
pessetes. Quedem a l'espera de la seva resposta.
4.-Es passà a la redacció d'un pla d'Activitats per aquest any .
Cal fer un calendari:
14 d'Abril 1996.-Assemblea ordinària, a celebrar a l'estació de Fornells, i acompanyada
d'un pica pica o aperitiu.
21 d'Abril de 1996.-Jornada de Vapor viu a Girona -Sant Jordi
2 de juny de 1996.-Excursió-visita guiada a Castellar de N'Hug museu del ferrocarril,
etc.
22 de Juny 1996.-Vapor viu al Col.legi Nacional Joaquim Cusi de Figueres, nomes tarda
(té una subvenció de 40.000 pts).
Juliol 1996.- Programar possible anada al tren Groc del Roselló.També al Cremallera de
Nuria i visita als tallers.
8 de setembre de 1996. Llança Vapor viu i festa de la verema.
Pendent de data queden una jornada de vapor viu a Olot previ entrevista amb el sr
president de la Diputació i una altra a Fornells de la Selva coincidint amb la Festa Major.
S'informa per part del sr. president que els contactes amb l'associació de Vilanova i la
Geltrú a fi de fer l'agermanament amb la nostra continuen i s'han posposat per dificultats
de programa a Vilanova.

També informa que el proper dia 24 hi ha a Barcelona l'assemblea de la
Federació Catalana i que caldria que hi pugues anar-hi algú.
Per part del sr. president i del sr.Tapia s'informa a la Junta de les condicions amb
que s'ha obtingut el contracte de l'estació de Fornells, que es per 3 anys renovables, al
preu simbòlic de 1.000 pessetes a l'any i a canvi de que nosaltres es comprometem a
mantenir les instal.lacions i restaurar si ens es possible. Semblen unes condicions molt
avantatjoses per nosaltres i val dir que aquesta estació, la mes propera a Girona, està
encara amb unes condicions immillorables per restaurar.la mantenint el seu caràcter
ferroviari de l'època en que es va construir, doncs l'interior a sofert poques
transformacions i ens pot permetre d'utilitzar.la com a seu social de la nostra associació
amb espai suficient per la part d'oficines, esbarjo (maquetes, etc.) sala d'exposicions,
taller, i al mateix temps mantenir.la com un museu viu d'aquets vells edificis que poc a
poc van quedant tancats per que son obsolets per l'institució dels ferrocarrils.
Ens expliquen els nostres companys que han pres contacte amb l'Ajuntament de
Fornells i que el sr.Batlle, al temps que decebut per no haver pogut aconseguir ells
aquest edifici, s'han compromès amb molta il.lusió per ajudar a tirar endavant la nostra
tasca.
Es comenten diversos suggeriments per assolir el finançament, donat que la
nostra economia provinent nomes de les quotes socials son clarament insuficientes. Es
suggereix l'idea d'encarregar un pressupost amb alguna empresa especialitzada amb la
restauració o rehabilitació d'edificis i un cop conegut l'import configurar un pla
d'actuacions per tal de recollir els diners o les ajudes materials necessaris.
Un altra possibilitat es la d'establir equips de socis per posar en marxa un pla
propi de restauració o de seguimnet de les obres i també uns equips de permanències.
S'inicia una roda de suggeriments sobre diversos temes referents a l'estació de
Fornells, des de l'instal.lació d'un sistema de seguretat i alarma, fins a les primeres
actuacions sobre l'escomesa elèctrica i col.locació dels comptadors a fora, o la
restauració dels WC i l'arribada d'aigua potable, o de pou o be de la xarxa potable del
poble, etc.
Finalment i desprès de que tothom fes un recorregut per totes les instal.lacions,
(queda pendent l'arribada d'un annex al contracte, que delimita el perímetre extern de la
nostra actuació) es posa fi al tema principal d'aquesta reunió, el de l'estació de Fornells
de la Selva.
També es recorda que caldria fer les gestions per tal de poder gaudir del tractor
diesel 10400 que ha quedat apartat a l'estació de mercaderies de Girona ja fora d'us i
que esta totalment pintat de grafitis de tota mena, es comenta que es podrien muntar
vies mortes sobre el moll de carrega o un altra lloc al voltant de l'estació.
A les 13,45 hores el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
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