
Presentació
L’any 1911, Heike Kamerlingh Onnes i Gilles Holst van observar que el mercuri no 
presentava resistència elèctrica per sota de 4,2 graus Kelvin. Arran d’aquest descobri-
ment va sorgir un dels temes d’estudi més importants de la física moderna, la super-
conductivitat. Aquest camp de recerca fa més de cent anys que està actiu i encara en 
queda molt per estudiar. (Per conèixer més coses sobre la història d’aquest fenomen 
consulteu «Annex I: Història de la superconductivitat».)
La superconductivitat, igual que el sorgiment de la vida o la consciència, és un exem-
ple de fenomen emergent, en el qual el tot és més gran que la suma de les parts. 
Els superconductors són materials que en ser sotmesos a baixes temperatures desen-
volupen la superconductivitat, un estat en el qual presenten propietats magnètiques i 
de conductivitat fascinants i pròpies de la ciència-ficció.
Existeixen diversos tipus de superconductors i les seves propietats, tot i seguir un 
guió general, estan condicionades per la composició, la geometria i la mida d’aquests 
materials.

Metodologia
Aquest treball pretén estudiar els avantatges i els desavantatges del transport super-
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conductor a les ciutats amb l’objectiu de demostrar la viabilitat dels trens levitants com 
a transport urbà.
Per fer aquest estudi s’ha elaborat una comparativa amb un transport públic sostenible 
ja present a moltes ciutats, el tramvia. S’han construït dues maquetes, una de tren levi-
tant (amb imants de neodimi i un superconductor) i una de tren elèctric. Amb aquestes 
s’han conduït una sèrie d’experiments; les proves amb el superconductor s’han dut a 
terme a la seu de Messer Group a Tarragona, atesa la necessitat de manipular nitrogen 
líquid. El propòsit d’aquests controls ha estat estudiar per a cada tren la seva eficiència, 
l’efecte de la fricció i els requeriments de la infraestructura, entre d’altres.



Cos del treball
Com a resultat de la investigació, s’han determinat els avantatges dels trens supercon-
ductors entre els quals destaquen l’eficiència energètica que comporta l’absència de 
fricció amb el terra, una infraestructura lleugera i poc invasiva, l’impuls a la mobilitat 
verda, la flexibilitat, la necessitat de poc manteniment i el soroll reduït. Per contra, el 
seu desavantatge més gran és l’elevat cost econòmic dels materials de construcció.
Cal fer l’incís que amb aquest treball no es pretén ni molt menys proposar el tren 
superconductor com a substitut d’altres transports elèctrics urbans com el tramvia o 
el metro, ja que aquests contribueixen també a la reducció del trànsit a les ciutats i a la 
sostenibilitat del transport públic a les metròpolis.
El cost dels materials necessaris per a la construcció dels trens MagLev SML comporta 
un gran repte per al seu ús futur. Per tant, al principi només ciutats amb una situació 
econòmica benestant i gran volum de població requeriran i podran permetre’s aquesta 
mena de transport públic.
No obstant això, juntament amb altres propostes de transport urbà verd com el mateix 
tramvia, els trens superconductors poden contribuir a la reducció de les emissions con-
taminants emeses per vehicles amb motors de combustió. A més, també poden suposar 
una solució a les constants regulacions del vehicle privat a les ciutats i a problemes 
com la contaminació acústica o la mala qualitat de l’aire.
I és que la permissivitat que proporciona l’estructura poc invasiva dels vehicles MagLev 
facilita la seva convivència en una mateixa ciutat amb tota mena de mitjans de trans-
port. I com a afegit, la flexibilitat d’aquest vehicle també permet la seva implantació en 
ciutats poc estructurades en les quals la construcció de sistemes de transport com el 
tramvia o el metro és més complicada.
Així doncs, el tren MagLev representa principalment una eina més en la causa de la 
sostenibilitat present en aquest món en constant creixement on la mobilitat i la salut 
són or.

Conclusions
En aquest treball s’ha deduït que el cost de la instal·lació d’infraestructures de trens 
MagLev suposa un gran repte per a la implantació d’aquest tipus de transports en 
les ciutats futures. No obstant això, aquest hàndicap s’ha contrastat amb tots els 
avantatges que aquest model de transport suposaria per a la sostenibilitat i la mobi-
litat. Això ha portat a validar la hipòtesi plantejada al començament del treball: que 
«tot i que la implementació dels trens superconductors requereix grans inversions, 
l’estalvi energètic d’aquest transport, la simplicitat de la seva infraestructura i els 
continuats avenços en aquest camp l’acabaran convertint en una alternativa viable 
al tramvia elèctric i en una eina vital per ajudar a reduir l’ús de vehicles contami-
nants a les ciutats fent de la mobilitat una qüestió més sostenible i eficient». Així 



doncs, s’ha determinat que, tot i els reptes econòmics que presenta la instal·lació de 
línies de trens MagLev SML, aquest és un transport que presenta un gran potencial 
per al futur ja que que és verd, flexible, fàcil de mantenir i beneficiós per a la mobili-
tat, la salut, el medi ambient i, a llarg termini, també per a l’economia.
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