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1. Introducció 

Pot semblar una bogeria parlar i a més dissenyar dirigibles, semblen un mitjà de transport 

obligat a ser abandonat  en el temps i no aparèixer mai més per sobre dels nostres caps, degut 

a tots el problemes i noticies que varen sorgir anys enrere. Però no, els dirigibles encara tenen 

molt a dir, gracies segurament al preu dels carburants dels avions o per que no a la moda que 

existeix actualment de tornar al passat. Per aquest motiu penso que actualment és un bon 

moment per pensar i llançar-se a aquest mon.  

2. Objectiu principal 

L'objectiu principal del projecte correspon al disseny d' un dirigible sense tripulació per el 

transport de mercaderies mitjançant un container de carrega de fins a 40 tones de pes, gaudirà 

de la tecnologia dels avions "drona" per realitzar els desplaçaments sense cap mena de 

tripulació. 

Els punts importants de les zones on es centrarà aquest disseny són: l'elecció del tipus de 

dirigible i l'estructura que donarà forma al dirigible, la lona que cobrirà aquesta, l'estructura o 

funcionament del sistema d'enganxada del container i l'elecció dels tipus de motors per 

obtenir l'autonomia desitjada. 

3. Objectius específics 

Escollir, dissenyar, calcular i pressupostar  les diferents parts que compondran el dirigible: 

 Estructura 

 - Elecció de la forma de l'estructura (rígida o semirígida) 

 - Càlcul del volum d'heli i per tant dimensions del dirigible necessàries per   

 l'elevació de les 40 tones de pes. 

 - Elecció i disseny dels perfils i les unions així com el material. 

 

 Estructura sistema del transport del container 

 - Elecció i disseny del sistema (estructura, pinça,  etc...)   

 

 Lona 

 - Elecció del material 

 - Elecció de les dimensions necessàries 
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 Funcionament (motors) 

 - Disseny del sistema d'elevació.  

 - Càlcul de la resistència al avanç.  

 - Elecció del tipus de motor. 

 - Nº de motors necessaris.   

 

4. Referències 

 

4.1 Historia 

 

4.1.1 Introducció 

L'home des de el seu inicis ha emulat als animals en molts aspectes, y molts invents humans 

estan basats en l'observació de la naturalesa. Durant la major part de la seva historia, l'home a 

desitjat i ambicionat volar.  Aquest desig, unit a l'observació i a la indubtable creativitat 

humana, s'ha fet possible el seu somni. 

 A pesar de la llei de la gravetat o a la falta d'ales per poder volar, la ciència y la enginyeria ens 

han brindat l'oportunitat de creuar el cel, reduir els temps en las distancies i delectar-nos amb 

vistes increïbles, que fins llavors  eren exclusivitat dels ocells. 

Alguns dels primers intentes es van dur a terme en l'antiga China. Es diu que allà els monjos 

volaven lligats a grans cometes, amb els braços en creu, sota la cara de la cometa que rebia 

l'aire.  

Desprès de provar, sort nombrosos inventors amb artefactes 

més pesats que l'aire, i morir molts en l'intent, es va provar 

sort amb aparells més lleugers que l'aire; mentre que alguns 

intentaven volar amb aparells mecànics, simulant el vol de les 

aus (ornitòpter creat per Leonardo Da Vinci). 

Altres es varen decidir per un invent totalment nou; al igual 

que els vaixells i els submergibles funcionen gracies al 

Principi d'Arquímedes [Tot cos submergit en un fluid 

experimenta una empenta vertical cap amunt, igual al pes del 

volum desallotjat], sabent que l'aire es un fluid es va poder 

utilitzar les mateixes regles i formules. 
Imatge 1 Aparell inventat per Da Vinci 
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4.1.2 Evolució 

o Pioners 

El predecessor del dirigible va ser el globus aerostàtic, que mitjançant d'introducció d'aire 

calent  en el globus, aquest tenia menor densitat que l'atmosfera i ascendia. 

El primer globus en volar va ser un model a escala reduïda, que travessà l'aire del saló de la 

cort del rei Juan V de Portugal, el 8 d'agost de 1709. El seu dissenyador, un monge brasiler 

anomenat Bartolomé de Gusmao. Estava construït de paper, i l'aire del seu interior era escalfat 

per una combustió d'algun material en la part inferior del globus.  

 
Imatge 2 Primers globus aerostàtics 

 

Uns quants anys més endavant, els germans Montgolfier, varen posar en vol un artefacte 

similar, però aquest cop omplert d'hidrogen. Poc després el professor Jacques Alexander 

Charles, científic molt popular, amb l'ajuda dels germans Robert, varen fabricar un globus de 

seda de tres metres de diàmetre, recobert amb cautxú, ho van omplir d'hidrogen, l'improvisat 

artefacte es va elevar a les altures i va desaparèixer a uns 900m. 

Novament, l'enginy es va fer notar en l'home, agregant ales i cues direccionals en els globus i 

governades mitjançant un timó. Posteriorment, se li afegirien propulsors i una estructura rígida 

al globus, naixent així el dirigible. 

Els dirigibles van estar entre els primers artefactes que van assolir volar, a partir de diversos 

dissenys realitzats al llarg del Segle XIX. Van ser nombrosos els intents de fer als globus més 

governables, amb mecanismes que es mantindrien després en els dirigibles més moderns. Els 

primers dirigibles van obtenir els primers rècords de l'aviació. 

El 1784 Jean Pierre Blanchard va agregar un propulsor manual a un globus aerostàtic, en el que 

constitueix el primer registre documentat d'un vol propulsat. El 1785 va creuar el Canal de la 

Mànega amb un globus proveït d'ales batents com a propulsores, i un timó amb forma de cua 

d'au. 
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La primera persona en realitzar un vol a motor va ser Henri Giffard, el 1852, va volar 17 km en 

un dirigible propulsat mitjançant una màquina de vapor 

En 1863, Salomon Andrews  va inventar el primer dirigible totalment governable, a pesar que 

no tenia motor. 

En 1872 l'arquitecte naval francès, Henri Dupuy de Lôme va desenvolupar un gran globus 

bastant governable, impulsat per un gran propulsor i la força de vuit persones. L'objectiu era 

utilitzar-ho durant la guerra franc-prusiana com millora per als aeròstats de comunicació 

entre París i l'interior durant el setge de París per les forces alemanyes. 

 
Imatge 4 Principis dels dirigibles 

El motor fou el principal problema sempre per la aeronàutica, be siguin aparells més pesats 

que l'aire o més lleugers. La solució, igual que per els avions, va arribar amb el naixement del 

motor d'explosió (1876) que donava una relació potencia/pes molt més elevada que la dels 

motors de vapor. Al instal·lar aquests motors, la forma de globus allargada i incorporant els 

timons de profunditat els dirigibles adoptaren finalment la seva forma definitiva. 

 

o Primers propulsors 

El primer ús d'aquest mitjà de propulsió en un artefacte aeri va ser gracies a Paul Haenlein que 

va volar a Viena un dirigible ancorat a una corda. 

En 1880 Karl Wölfert i Ernst Georg August Baumgarten van intentar volar un dirigible propulsat 

en cel obert, però es van estavellar.  

En 1883 Gaston Tissandier va aplicar el primer propulsor elèctric, mitjançant un motor Siemens 

de 1,5 cavalls de força. El primer dirigible totalment operatiu a cel obert va ser construït per a 

l'exèrcit francès per Charles Renard i Arthur Krebs en 1884, el vehicle, denominat "La 

France" tenia 51,85 m de longitud i 1872m3 de volum, va realitzar un vol de 8 km en 23 minuts 

gràcies a un motor elèctric de 8,5 cavalls de força.  

Imatge 3 Imatge primer vol dirible 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1880
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En 1896 un dirigible rígid creat per l'enginyer croata David Schwarz va fer el seu vol de 

baptisme en Berlín. Després de la mort de Schwartz, la seva esposa Melanie va rebre un 

pagament de 12.000 marcs de Ferdinand von Zeppelin a canvi d'informació tècnica sobre el 

dirigible. 

El 1901 el brasiler Alberto Santos-Dumont en el seu dirigible "Número 6" va guanyar el 

premi Deutsch de la Meurthe de 100.000 francs després d'efectuar una anada i tornada 

del Parc Saint Cloud a la torre Eiffel volant en menys de trenta minuts. Molts inventors es van 

inspirar en el petit dirigible de Santos-Dumont, i així l'artefacte començà a difondre's per tot el 

món. Molts pioners, com el nord-americà Thomas Scott Baldwin van finançar les seves 

activitats duent passatgers i efectuant demostracions públiques.  

El 1902 l'espanyol, Leonardo Torres Quevedo, publicava en Espanya i França el seu innovador 

projecte de globus dirigible. Amb una estructura semirígida, superava els defectes d'aquestes 

aeronaus, tant rígides com flexibles, possibilitant als dirigibles volar amb major estabilitat. 

Torres Quevedo, va dissenyar un control remot amb la fi d'utilitzar el seus globus sense 

l'utilizació de persones, el 1903 patentava l'aparell de radio direcció sense cables denominat 

"Telekino". 

 

o Edat d'or (Començament s. XX) 

Un altre personatge fonamental de la historia del dirigible fou l'alemany Ferdinand Von 

Zeppelin, que descobrí la vertadera solució per donar al dirigible la seva forma definitiva i 

moderna,  proveir-lo d'una estructura rígida. L'anomena't zepelí tenia una estructura de metall 

que li donava forma i consistència, per la part exterior de l'esquelet estava recobert amb una 

lona envernissada i en el seu interior contenia varies enormes cambres omplertes d'hidrogen. 

En la part d'abaix hi duia la gòndola per els passatgers i els motors. 

 

 
Imatge 5 Dirigible Zeppelin 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%A0cia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://ca.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Franc
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El 2 de juliol de 1900 el primer enorme zepelí (LZ1), de 124 metres de llarg, realitzava el seu 

viatge inaugural sobre el llac Constanza. Mentres tant, el 1903 els germans Wright feien volar 

el primer avió  

El 5 de març de 1912 les forces italianes van ser les primeres a usar dirigibles d'ús militar per al 

reconeixement a l'oest de Trípoli darrere de les línies otomanes. No obstant això, els dirigibles 

van debutar com arma en la Primera Guerra Mundial. 

Durant la Primera Guerra Mundial es varen utilitzar més d'un centenar de dirigibles per 

l'exèrcit i la marina alemanya, tant en missions de reconeixement com per bombardejos aeris. 

Els Zeppelines van ser armes terribles però inexactes. La navegació, selecció de blancs i el 

bombardeig van resultar difícils àdhuc en les millors condicions climàtiques. La foscor, altes 

altituds i núvols freqüentment trobats reduïen molt l'èxit de les missions. 

El dany físic infligit pels Zepelins en el transcurs de la guerra va resultar trivial, i les morts que 

va causar no van arribar al miler. Així mateix, es va demostrar la seva vulnerabilitat als atacs de 

l'aviació i a les armes antiaèries, especialment aquelles amb munició incendiaria. 

El 2 de juliol de 1919 el R34 va ser el primer dirigible a realitzar un doble encreuament complet 

de l'Atlàntic, aterrant en Mineola, Long Island, el 6 de juliol de1919 després de 108 hores de 

vol. L'encreuament de tornada va començar el 8 de juliol a causa de demores en la partida, i va 

durar 75 hores. Impressionats, els líders britànics van començar a considerar la possibilitat 

d'armar una flota de dirigibles que pogués connectar la metròpoli amb les seves llunyanes 

colònies. 

Un altre exemple va ser el primer dirigible rígid construït a l'Amèrica del Nord, el USS 

Shenandoah (ZR-1), que va volar el 1923, quan encara Los Angeles estava en construcció. Va 

destacar per ser el primer inflat amb el gas noble (heli). 

 

 
Imatge 6 Primer dirigible amb heli 
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Inicialment els dirigibles van assolir gran èxit i un impressionant rècord de seguretat. El Graf 

Zeppelin, per exemple, va volar més de dos milions de quilòmetres, incloent la primera 

circumnavegació del planeta, sense un només accident. L'expansió de la flota de dirigibles i el 

creixement, de vegades excessiu, de la confiança dels dissenyadors, va aconseguir 

gradualment els límits del sistema, i l'èxit inicial va donar pas a una sèrie de tràgics accidents. 

Els britànics varen sofrir la seva pròpia tragèdia aèria en el 1930, quan l'R-101, un model molt 

avançat per la seva època, però fabricat amb presses i enviat en un vol a l'Índia abans d'estar 

acabat, es va estavellar a França. 

No obstant, l'accident més espectacular i recordat va ser l'incendi del Hindenburg el 6 de maig 

de 1937, que va evaporar la confiança en els dirigibles i va marcar el triomf final dels 

aeroplans, de menor cost de producció, però de propulsió més cara. (Es mantenen moltes 

controvèrsies sobre la causa de l'accident). 

 

 
Imatge 7 Accident Hinderburg 

 

4.1.3 Caiguda del dirigibles 

Mentre que els alemanys van decidir declarar els dirigibles obsolets per a ús militar en la nova 

guerra, i van concentrar la investigació en els aeroplans, els Estats Units van continuar un 

programa de construcció, malgrat haver desenvolupat una doctrina militar clara per als 

dirigibles. A la data de l'atac japonès a Pearl Harbor, en què Estats Units es va veure involucrat 

de ple en la Segona Guerra Mundial, tenia en operació deu dirigibles no rígids (classes K, L, G 

,TC).  

Entre els anys 1942 i 1944 es van entrenar aproximadament 

1400 pilots i 3000 tripulants, i el personal militar total destinat 

als dirigibles va créixer de 430 a 12.400 efectius. Els dirigibles 

nord-americans van ser fabricats per la companyia Goodyear 

a Akron, Ohio, que en va completar 154 unitats entre 1942 i 

1945. Imatge 8 Dirible publicitari no rígid 
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La missió dels dirigibles era patrullar i escortar prop de les costes nord-americanes. També van 

servir com centre d'organització per als combois de vaixells, i es van usar durant la recerca 

naval en operacions de rescat. En menor mesura, es van utilitzar per a reconeixement 

aerofotogràfic, col·locació i neteja de mines navals, transport de paracaigudistes i de personal. 

Un cop finalitzada la 2ª Guerra Mundial i davant dels costos de guerra i els evidents símptomes 

de destrucció i devastació al món i en especial a Europa, l'ús de Dirigibles va baixar 

dràsticament. Els costos de manteniment, de construcció i d'ús d'un Zepelí eren inassumibles 

en aquells moments i es van desestimar les inversions. 

D'altra banda, el motors a propulsió, i la competitivitat enorme de les companyies per els vols 

comercials; i els estats, centrats en la reconstrucció o en les inversions com la del Pla Marshall, 

o les indemnitzacions de guerra no van invertir o ajudar en la millora i perfeccionament de les 

capacitats del dirigible. Els records de la guerra, les despeses astronòmiques i endeutament, 

les catàstrofes anteriors dels zepelí i l'objectiu en altres camps del vol van aparcar la vida del 

dirigible. 

 

4.2 Actualitat 

Desprès d'haver sigut els reis del aire durant un parell de dècades, els dirigibles varen 

començar a desaparèixer del cel mes o menys durant la segona meitat del segle passat. Degut 

bàsicament a dos successos que varen fer canviar la mentalitat que es tenia amb els dirigibles i 

així la seva desaparició. 

 Per una part el desastre del Hindenburg on la gran cobertura mediàtica del accident (a 

traves de pel·lícules, fotos i especialment de la narració radiofònica de Herbert 

Morrison des de el lloc del accident) va tenir una gran repercussió en el futur dels 

dirigibles per a passatger. Les múltiples imatges del sinistre varen donar la volta al mon 

acabant amb la confiança que es tenia a aquest transport.  

 I per altra banda, els inicis dels motors de combustió i sobretot amb l'arribada dels 

avions, maquines voladores més passades que l'aire i molt més veloces que els 

dirigibles, varen ocupar el seu lloc en el transport de passatgers. 

Així s'acabava tota una era de grans medis de transports, amb diverses formes, sobrevolant els 

cels de les ciutats més importants. 

Però sembla ser que la idea d'utilitzar un gran globus ple d'alguna substancia menys densa que 

l'aire per volar no era una dolenta del tot, i poc a poc es varen començar a veure projectes que 

intentaven reflotar els vells dirigibles. 

La majoria dels actuals dirigibles s'utilitzen com a suport publicitari, fotografia aèria i 

plataforma de televisió per a esdeveniments esportius (sobre tot en EEUU), ja que la seva 

inexistent estructura i el poc volum d'heli necessaris per aixecar el poc pes que han de suportar 

els fan barats i eficaços per a aquests tipus de serveis. 
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Imatge 9 Actual dirigible publicitari 

 

Tot i que algunes empreses ja s'han mogut per utilitzar aquest mitjà com una forma d'observar 

una zona des de l'aire, és a dir com una mena de globus aeroestàtic, però més còmode i amb 

total tranquil·litat, mitjançant vols per a persones situades dins de la góndola d'aquesta. Tot i 

que aquesta experiència no està a l'abast de tothom ja que aquests viatges són realment cars.   

 
Imatge 10 Vista des de vol amb dirigible 

 

Però actualment, sembla ser que els dirigibles poden donar més del que se'ls hi està 

demanant, per aquest motiu moltes empreses pioneres en aquest espai ja estan treballant i 

investigant sobre com desenvolupar les principals virtuts dels dirigibles per a poder obtenir un 

medi de transport capaç de competir amb els ja existents. 

 

Aquestes investigacions, segons les empreses, es centren bàsicament en aquest tres grans 

temes principals: 

1. La viabilitat d'assolir altituds majors, per a usos en plataformes de comunicació o 

sensors  

 

2. Transport de llarga distancia per a carregues molt pesades, amb un cost de transport 

molt menor al d'un avió, o per a zones on un vaixell de mercaderies o un tren no hi 

poden arribar. 

 

3. Un dels altres grans avenços en que s'està treball actualment és el tema de les 

turbines i de fer moure els dirigibles, igual que està passant en altres medis de 
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transport, com els cotxes o motos, els combustibles fòssils cada cop pugen més i 

resulten ser molt contaminants per l'atmosfera; i el que s'està estudiant és buscar la 

manera de fer moure aquests monstres del cel mitjançant energies que no deteriorin 

l'atmosfera, com és el cas de l'energia solar (on s'utilitza tota la superfície superior del 

dirigible per col·locar plaques fotovoltaiques i mitjançant bateries i transformadors fer 

moure les hèlixs)  

Per el primer cas, es pensa en el disseny de dirigibles on puguin arribar a altures de la 

estratosfera, gracies a les noves tecnologies, podent fent funcions relacionades amb la 

retransmissió amb les comunicació, de vigilància aèria i detecció remota creant així una 

alternativa molt més econòmica als satèl·lits geostacionaris 

Per el segon cas, el que pensen els investigadors es que en comptes de sobrevolar 

avorridament els estadis de futbol americans portant d'un costat a l'altre un missatge 

propagandístic, els dirigibles poden aportar uns treballs més forts. No com a medis de 

transport de persones pròpiament dit, sinó com un assistent enorme en el treball d'aquest. Es 

a dir, com un gran mobilitzador de mercaderies i subministres de tot tipus en zones on els 

aeroplans no poden aterrar o inclús sobrevolar per deixar caure les cargues.  

No es només l'obstaculització climàtica o geogràfica el que mou a les empreses a dissenyar 

aquests dirigibles, sinó que hi ha un altre component fonamental per investigar en això, 

l'econòmic, ja que els costos dels viatges per ruta en transport adequat o la contractació de 

vols generalment son molt cars. El que es proposa davant això es crear un sistema de vol barat 

i pràctic utilitzant dirigibles que puguin aixecar i transportar fins a 50 tones de pes amb la 

meitat del cost que dels medis convencionals. 

Moltes empreses ja han anat incorporant aquests avenços i anar mostrant les seves idees i els 

seus projectes, alguns d'aquest son els següents: 

o Varies companyies, estan construint dirigibles tèrmics, que combinen l'estructura del 

globus d'aire calent i petits dirigibles. L'embolcall té la forma normal de "cigar", amb 

alerons agregats, però no està omplert per heli sinó per aire calent. Sota del globus es 

suspèn una petita gòndola, apta per portar al pilot i fins a tres passatgers, un petit 

motor i els cremadors que permeten escalfar l'aire. 

Els dirigibles tèrmics són més econòmics en preu de compra i manteniment respecte 

dels sustentats per heli, tenen l'avantatge que poden ser fàcilment desinflats desprès 

dels vols. Però com a contrapartida, la seva capacitat de carrega i la seva velocitat de 

creuer son molt inferiors. S'utilitzen principalment com a publicitat i com a medi 

d'observació de vida salvatge en la selva.   

 

 

o El Aeroscraft, de la empresa Aeros, que compta amb un revolucionari sistema 

d'enlairament i aterratge. Aeros pretén amb aquest model distingir-se dels dirigibles 

convencionals, el Aeroscraft utilitza un sistema innovador anomenat Internal Ballast 

System. Aquest sistema fa que l'heli que omple l'estructura es pugui comprimir en un 

tanc a pressió per substituir aquest espai per aire, que el que fa és que la seva 
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flotabilitat sigui menor i per tant descendeixi i en el cas de voler enlairar-se només cal 

fer-ho a l'inversa, deixar anar l'heli del tanc a pressió per omplir el globus. L'Aeroscraft 

es composa d'una estructura rígida i que pot ser operada per una persona, lo que 

minimitza els costos. A demés la cabina és retràctil cap a l'interior de la estructura amb 

lo que s' aconsegueix millor l'aerodinàmica.  El seu us està pensat per al transport de 

carrega tant militar com civil, en especial per a turbines d'aerogeneradors, les pales 

dels quals han de ser transportades en camió i per tant poden ser tot lo grans que 

permeti el camió. Per ara Aeros ha construït una rèplica de 79 metres de longitud, per 

provar les seves capacitats de vol i d'enlairament. El model final tindria uns 150 metres 

de longitud i una amplada de casi 50 metres, podria carregar fins 60 tones de material, 

amb una autonomia d'uns 5700 km a una velocitat  màxima de 220km/h.  

 

 
 Imatge 11 Dirigible Aerocraft 

 

  
 Imatge 12 Simulació Aerocraft 

 

 

o Una empresa canadenca ha presentat el Solar Ship, un dirigible híbrid, que s'impulsa 

mitjançant un par d'hèlices mogudes per un motor elèctric. L'electricitat necessària per 

fer funcionar aquests motors prové d'un grup de bateries que es carreguen a partir de 

la corrent subministrada per un grup de panells solar instal·lats en la part superior del 

dirigible, amb lo que la petjada de carboni que produeix aquest tipus de transport es 

casi nul·la. Lo millor del cas és que la seva capacitat de carrega és suficientment gran 

com per que es pugui considerar com un reemplaçament d'altres medis de transport 
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impulsats per combustibles fòssils, com són els trens o els camions. 

S'han presentat dos models, un més gran que l'altre. El primer d'ells es capaç de 

transportar fins una tona de carrega a una velocitat màxima de 73 km/h, amb una 

autonomia de 1.000 quilometres. La versió major, pot elevar fins a 30 tones de 

mercaderies i moure's a una velocitat de fins 84 km/h, amb una autonomia 

virtualment il·limitada gracies als seus grans panells solar, necessita uns 200 metres de 

pista per enlairar-se  i poc més de 100 per aterrar en superfícies més o menys planes, 

sense ser obligat que estiguin pavimentades. 

 

 
 Imatge 13 Dirigible funcionament energia solar 

 

 

o  I ja posats a buscar energies ecològiques, Zeppy és un dirigible omplert d'heli que 

funciona a pedals, té 160 m3 d'heli, amb una longitud de 16 metres i un diàmetre de 5 

metres. El pes total és d'uns 80 kg (5  kg de llast i ha de transportar al pilot de 75 kg. La 

velocitat màxima que pot arribar es de 20 km/h. El control s'efectua per mitjà de 

l'orientació de dos hèlix de 3 metres de diàmetre. Amb aquest desafiament, Stephane 

Rousson, el seu creador, espera promoure les energies renovables i la protecció del 

medi ambient. 

 

 
 Imatge 14 Dirigible a pedals 
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Mentre es van tancant acords per posar en marxa els projectes que ens faria veure els primers 

dirigibles de la nova era en el 2014, zones de gelada explotació mineral com Grenlàndia, 

Canada o Siberia s'han mostrat interessats en el projecte, dons esperar mig any per a que una 

ruta es descongeli completament per poder llavors transportat les mercaderies resulta en 

grans pèrdues materials. Amb el retorn dels dirigibles, les zones de difícil accés podran tenir 

una alternativa de transportar els seus productes. 

 

5. Comparativa dels diferents transports de mercaderies 

En aquest apartat es compararan els diferents mitjans de  transport de grans mercaderies 

seguint alguns criteris de comparació, amb la fi de comparar l'eficiència i l'eficàcia d'un 

dirigible,  a l'hora de transportar contenidors de carrega, amb els altes mitjans. 

 Els diferents mitjans de transports de grans carregues que es compararan són: 

 L'avió 

 El vaixell portacontenidors 

 El tren 

 El camió 

 El dirigible 

Seguint els següents criteris de comparació: 

 Velocitat 

 Emissions de CO2 

 Capacitat de carrega 

 Preu de fabricació 

 Infraestructures necessàries. 

 

5.1 Avió 
Els avions, avui en dia s'utilitzen per gairebé tot, per dur publicitat, transport ràpid de persones 

i mercaderies a punts molt allunyats, per vigilància o fins i tots per realitzar atacs a països en 

guerra, però de totes aquestes aplicacions ens centrarem en el transport de mercaderies. 

 Velocitat 

Es podria dir que es tracta del mitjà de transport dels més ràpids, o el que més, 

actualment, la seva velocitat de creuer depèn del seu fusellatge, la seva superfície alar i el 

seu motor; però per exemple un avió comercial com l'Airbus va entre els 800 i 1000 km/h. 

 

 Emissions de CO2 

En aquesta comparació es tindrà en compte les emissions de CO2 cap a l'atmosfera durant 

un trajecte normal dels diferents mitjans, també es podrien comptabilitzar les emissions 
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de diòxid de carboni durant la fabricació d'aquests però en general tots estan realitzats 

amb acer, alumini o fibra de carboni que finalment dependria de les dimensions del mitjà 

de transport i per tant es comptabilitza en la capacitat de carrega. 

Parlant de l'avió, com generalment se sap, es tracta d'un mitjà de transport amb grans 

emissions de CO2 cap a l'atmosfera degut a la necessitat de fer enlairar i mantenir un cos 

més pesat que l'aire mitjançant  la velocitat, i per tant la potencia dels seus motors.  

Per posar un nombre a aquestes emissions un Airbus aproximadament emet entre 400 i 

500 kg de CO2 per cada tona transportada. 

 

 Capacitat de càrrega 

Generalment els avions s'utilitzen per el transport de persones i algunes petites 

mercaderies, però existeixen també  avions destinats al transport de grans mercaderies, 

tan pesades com voluminoses, com és el cas del Airbus A300 (beluga) un avió amb una 

forma especial sent el més primer en el transport de mercaderies més voluminoses i 

podent carregar fins a 47 tones. Però existeixen altres avions amb no tanta capacitat de 

carregues tan grans i voluminoses però si més pesades com el Boeing  747 amb una 

capacitat de 55 tones.  

 

 Preu de fabricació 

Els avions degut a les seves grans dimensions i les condicions i seguretat de vol que han de 

suportar tenen un preu de fabricació molt elevat, aquest preu pot variar depenent de les 

dimensions i el tipus de motors però generalment podem estar parlant entre uns 250 i 

350 milions de dòlars. 

 

 

 Infraestructures necessàries 

Per poder transportar carregues amb un avió cal que tant en el seu enlairament com en 

l'aterratge hi hagi un aeroport, depenent de les dimensions dels avions i el nombre 

d'arribades i sortides d'aquell aeroport aquest podrà ser més o menys gran. Per tant es 

impossible el transport mitjançant l'avió si no existeix un aeroport i tot el que això 

comporta, el preu del seva construcció. 

 

 

Imatge 15; Carrega d'un Airbus A300 
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5.2 Vaixell portacontenidors  

En general quan es pensa en un mitjà de transport de mercaderies massiu, normalment es 

pensa en un d'aquests vaixells carregat fins al màxim de containers que es distribueixen arreu 

del món, el seu principal punt d'utilització és la zona de la China i el Japó on envien les seves 

mercaderies a Europa i als Estats Units. La gran avantatge d'aquest transport és que el planeta 

Terra és majoritàriament aigua i per tant es pot arribar a qualsevol punt coster del planeta. 

 

 
Imatge 16 Vaixell portacontenidors 

 

 Velocitat 

Potser és un dels desavantatges d'aquest transport, la lenta velocitat a la que van aquests 

vaixells, igual que en els avions aquest paràmetre depèn de la seva forma, la potencia del 

motors i la seva carrega,   generalment la seva velocitat de creuer varia entre uns 20 i 30 

nusos (35 i 57 km/h). 

 

 Emissions de CO2 

Aquests tipus de vaixells duen uns motors diesel, que en promig la potencia d'aquests 

varia entre 1 i 2 CV per tona, i per tant tot i ser grans motors si es compara per tona 

transportada aquest valor resulta ser força baix, entre un 10 i 25 kg de CO2/tona 

transportada. 

 

 Capacitat de carrega 

Com s'ha comentat anteriorment és l'avantatge més gran que té aquest tipus de mitjà, en 

un sol trajecte pot duu una quantitat enorme de containers normalitzats a l'hora, aquest 

valor es calcula mitjançant les sigles TEU (acrònim del terme en angles Twenty-foot 

Equivalent Unit, que significa Unitat equivalent a vint peus) i representa una unitat de 

mida de capacitat inexacta utilitzada en el transport marítim. Es a dir es calcula el nombre 

de contenidors normalitzats de 20 peus, amb un pes promig de 14 tones en cada 

contenidor. Per tant, en els nous vaixells portacontenidors la seva capacitat de carrega va 

entre 7.000 i 11.000 TEU. 

 

 Preu de fabricació 

 En el cas del vaixells portacontenidors, degut a la seves grans dimensions, la quantitat de 

carrega que han de suportar i traslladar el cost d'aquest pot variar entre 100 i 170 milions 

de dòlars. 
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 Infraestructures necessàries 

Igual que en els avions, els vaixells durant la seva trajectòria no els hi cal, cap tipus 

d'infraestructura, només la flotabilitat en l'aigua, però el problema ve en arribar al lloc, cal 

un gran port, per la gran mida d'aquest vaixells, tant en el carregament com en el 

descarregament i a part, gairebé sempre caldrà un segon mitjà de transport per dur 

aquestes carregues a llocs on no tinguin accés al mar. 

 

5.3 Tren 
Un mitjà de transport molt conegut per la majoria de la gent però potser el menys utilitzat de 

tots ell com a transport de mercaderies, ja que generalment no s'utilitza el tren amb aquests 

fins. 

 
Imatge 17 Tren de mercaderies duent contenidors 

 

 Velocitat 

Segurament el mitjà de transport de mercaderies més ràpid sobre terra ferma, però 

també dels més perjudicats, ja que la majoria dels viatges es realitzant quan el servei de 

transport públic ha acabat la seva jornada, es a dir que només poder circular durant la nit i 

fins poques hores de la matinada, a no ser que existeixi una línia de tren especial per 

aquests viatges carregats de mercaderies. 

La velocitat mitja d'un tren d'aquestes propietats varia entre 100 i 140 km/h tot i que 

s'està estudiant portar el transport de mercaderies a la alta velocitat i s'arribaria a assolir 

els 220 km/h. 

 

 Emissions de CO2 

Tot i que l'electricitat no emet emissions de CO2 a l'atmosfera, la creació d'aquesta sí i per 

tant és allà on es pot comptabilitzar aquest paràmetre, aquest consum d'electricitat i per 

tant les seves respectives emissions poden variar molt en funció de si el terreny és pla o 

amb petita pendent, el nombre de parades que realitzarà durant el trajecte i sobretot la 

carrega que transporta. En trens de la UE aquest consum varia entre 10 i 20 kg de CO2 per 

tona transportada. 

 

 Capacitat de càrrega 

En aquest mitjà de transports la capacitat de càrrega varia en funció del nombre de 

vagons que es puguin unir al vagó tractor amb una distancia màxima entre aquests dos 

vagons de 750 metres i una carrega màxima de 1200 tones. 
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 Preu de fabricació 

Tal i com s'ha comentat abans, el cost de fabricació pot variar en funció del nombre de 

vagons que dugi la locomotora, però generalment el cost d'una locomotora ronda els 3 

milions d'euros i un vagó (depenent de la càrrega que puguin suportar i el nombre d'eixos 

que duu) el valor pot variar entre els 120 mil i els 60 milf euros. 

 

 Infraestructures necessàries 

Com se sap, per a que un tren pugui circular cal tenir els rails de tren i la línia d'alta tensió 

circulant per sobre dels rails. Actualment existeix línies de tren que creuen muntanyes i 

zones gelades però tot i així és complicat arribar a un punt específic amb la càrrega ja que 

només els països força desenvolupats disposen d'aquest mitjà.  

En general el tren és força útil per a transports no intercontinentals. Quan es tracta 

d'alguns trajectes amb aigua entremig cal la necessitat d'un altre mitjà de transport. 

 

 

5.4 Camió 
És el mitjà més utilitzat en el transport de mercaderies. 

 
Imatge 18 Camió duent container 

 

 Velocitat 

És el més lent de tots els mitjans de transport de mercaderies, la seva velocitat de creuer 

varia entre 80 i 100 km/h. 

 

 Emissions de CO2 

Tot i ser dels més utilitzats és el segon que més CO2 emet cap a l'atmosfera, aquest valor 

pot variar entre els 40 i 55 kg de CO2 per cada tona transportada, depenent de l'antiguitat 

del motor del tipus de terreny i l'inclinació d'aquest i si es tracta d'un transport intraurbà 

o extraurbà  
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 Capacitat de càrrega 

La capacitat de càrrega dels camions va en funció de la normativa de la DGT que diu que la 

massa màxima autoritzada en camions de 4 eixos és de 31 tones  i en 3 eixos de 25 tones 

sent la capacitat de càrrega més baixa de tots els mitjans de transport. 

 

 Preu de fabricació 

Igual que tots els altres mitjans el preu de fabricació d'un camió de 4 eixos per al transport 

de càrregues està influït en el motor d'aquest i els acabats podent variar el seu preu entre 

40 mil i 100 mil euros.  

 

 Infraestructures necessàries 

Com se sap, el camió pot desplaçar-se per les autopistes, carreteres o fins i tot en camins 

de muntanya molt estrets gracies a la construcció de túnels o ponts podent arribar a quasi 

tots els llocs del món, exceptuant grans muntanyes o zones completament gelades durant 

gran part de l'any, podent només arribar carregues durant 3 mesos l'any. 

 

5.5 Dirigible 
El tema a tractar, actualment la majoria de dirigibles s'utilitzen amb fins publicitaris o 

investigació i molt pocs d'aquests que s'utilitzin com a transports de mercaderies però se sap 

que existeixen alguns projectes on s'està estudiant aquesta idea i ja es saben alguns valors 

estimats. 

 Velocitat 

Anteriorment en l'era del dirigibles aquests es movien a una velocitat de creuer de 70 

km/h, actualment en prototips que s'està treballant, es vol arribar a una velocitat de 

200km/h tot i que la seva velocitat de creuer variaria entre 100 i 150 km/h depenent de la 

potencia dels motors i de la força en contra que realitza l'aire ja que al ser tan grans, no 

son tan aerodinàmics com un avió.   

 

 Emissions de CO2 

Una gran avantatge d'aquest mitjà de transport és que no necessita cap consum d'energia 

per enlairar-se ja que aquest procés el realitza l'heli del seu interior i per tant to i que 

utilitzes combustibles fòssils per moure's, l'impacta total sobre el canvi climàtic seria 

entre un 80-90% menor que un avió.  

Actualment moltes empreses estan intentant dissenyar els nous dirigibles com un mitjà de 

transport quasi o completament verd, es a dir sense cap nombre d'emissions de CO2 

durant el seu trajecte. Un gran sector es centra en l'energia fotovoltaica, utilitzant la gran 

superfície d'aquest vehicles per col·locar un gran nombre de cèl·lules fotovoltaiques per 

fer moure les hèlix, que desplaçaran el dirigible. I l'altre forma que s'està estudiant per fer 

moure aquest gran vehicle del cel és mitjançant l'utilització de combustible no fòssils 

(igual que els motors d'automòbils) com pot ser l'hidrogen en gas. 
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 Capacitat de càrrega 

Molts d'aquests prototips, parlen de poder transportar carregues de fins a 255 tones, 

però donant un valor més real i que segurament serà el que podran transportar gairebé 

tots els dirigible serà d'unes 40-60 tones 

 

 Preu de fabricació 

Com s'ha comentat abans tot preu de fabricació depèn de la mida d'aquests i del tipus 

d'estructura que dugin.  

Els dirigible actuals, al ser una estructura no rígida, és a dir que l'única estructura és la 

subjecció de la góndola, el seu preu va entorn del milió d'euros. 

En l'altre cas depèn molt del quantitat de càrrega que es vulgui transportar, però podria 

variar entre uns 15 i 45 milions d'euros. 

 

 Infraestructures necessàries 

Aquesta seria l'altra gran avantatge dels dirigibles, la no necessitat de cap mena 

d'infraestructura espacialment adequada per a elevar-se o aterrar, i podent descarregar o 

carregar les mercaderies molt a prop del seu punt, estalviant així segon mitjà de transport 

que gairebé sempre s'ha de recorre al transportar mitjançant avió o vaixell,  ja que poden 

quedar-se quiets en l'aire mentre es descarrega la mercaderia o poden aterrar en 

qualsevol tipus de medi.  

 

 

 

6. Disseny 
El primer que cal saber per començar a dissenyar un mitjà de transport és el tipus i la quantitat 

de càrrega que es transportarà, la quantitat és la establerta per el propi anunciat del projecte i 

el tipus de càrrega que es transportarà no ve inclòs però s'ha determinat que vindrà en 

contenidors especials de transport, semblants als que es transporten en els vaixells 

portacontenidors. 

Observant aquests contenidors, es pot apreciar que la càrrega màxima que poden dur és 

d'aproximadament 30 tones, o sigui que ja la primera premissa que és tenia, de transportar 40 

tones de pes, ja no pot ser factible amb aquests containers. 

 

6.1 Volum 

Un cop mirat això, es pot començar a dissenyar el dirigible, la primera operació que cal 

realitzar és la d'esbrinar les dimensions d'aquest, o dit d'una altre forma, esbrinar el volum de 

gas (menys dens que l'aire) que cal per aixecar el pes a transportar més el de l'estructura. Com 

es tracte d'un gas s'ha de tenir en compte el principi d'Arquímedes, que diu: "Tot cos insoluble 

submergit en un fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid 

que desallotja". Per tant resulta obvi que el dirigible es tracta d'un cos immers en la barreja de 

gasos que conté l'aire. I per tant correspon a la següent equació: 
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On P és la força ascensional equivalent al pes d'aire ocupat pel seu volum (V), Q resulta ser el 

pes de la estructura més la carrega i Г i ϒ corresponen al pes específic del dos gasos, l'aire i el 

gas utilitzar per omplir el dirigible corresponentment. 

Per el cas del gas que omplirà el dirigible, hi poden haver tres variants: omplert d'hidrogen, 

d'heli o d'aire calent. Per el primer cas l'hidrogen és el menys dens de tots i per tant caldria 

menys volum per aixecar el mateix pes, però té el problema de que es inflamable, i no es vol 

un altre problema com va passar amb el Hindenburg. En el cas de l'aire calent, es tractaria 

d'una idea semblant al d'un globus aerostàtic, que fa cremar combustible per crear una flama 

que escalfa l'aire de l'interior del globus, el problema d'aquesta variant és que no hi ha molta 

diferencia de pes específic entre l'aire calent i l'aire a temperatura ambient, i per tant caldria 

un molt més gran volum per transportar la carrega. I per últim el cas de l'heli, és més dens que 

l'hidrogen i per tant cal més quantitat d'heli però té l'avantatge de que es tracta d'un gas noble 

hi per tant no es inflamable.  

Així que el gas que s'utilitzarà per elevar el dirigible serà l'heli, per tant, per esbrinar el volum 

necessari cal aplicar l'equació anterior tenint en compte el pes de l'estructura, que es sumarà 

al de la carrega i la densitat de l'aire, ja que varia en funció de l'altura sobre el nivell del mar, la 

temperatura i la humitat tal i com està representat en la taula d'annexes.  

 

Per tant tenint en compte: 

Densitat heli: 0,169kg/m3 

Densitat aire [1524m]: 1,0556 kg/m3 

Pes carrega: 40.000 kg 

Pes estructura [1era aproximació]: 5.000 kg 

S'obté un volum d'heli necessari de 101.511,4 m3 

Però desprès de seguir avançant amb aquest volum i realitzar l'estructura s'observa que 

l'estructura pesa més del que s'ha establert inicialment i per tant s'ha de tornar a realitzar 

aquesta operació però ara amb un pes d'estructura de 30.000kg. I per tant si es substitueixen 

el valors en l'equació: 

Densitat heli: 0,169kg/m3 

Densitat aire [1524m]: 1,0556 kg/m3 

Pes carrega: 40.000 kg 

Pes estructura [1era aproximació]: 30.000 kg 

S'obté un volum d'heli necessari de 157.906,61 m3 
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Un cop sabut el volum necessari d'heli, cal esbrinar les dimensions del dirigible per 

emmagatzemar aquest volum en el seu interior, per tant la manera més fàcil i factible que hi 

ha és pensant el dirigible com una el·lipsoide amb 1 eix més llarg que els altres dos, que seran 

de la mateixa mida. Un cop sabut això anem creant el·lipsoides, donant valors als tres 

semieixos i amb l'ajuda del Solidworks es quantifica el volum del seu interior: 

 

 

 

Un cop realitzat això ja sabíem les dimensions que havia de tenir el dirigible per aixecar les 40 

tn de pes més la seva pròpia estructura. 

 

 126 x Ø50 m 

 
Imatge 19 Volum dirigible 

 

 

6.2 Estructura 

Pel tema de l'estructura es distingeixen dos grans grups a tenir en compte, el materials i la 

forma que esta composta tota l'estructura. 

Pel cas dels materials, al món existeixen molts tipus de materials, però a l'hora d'utilitzar-los en 

aeronàutica aquesta llista es pot reduir a un 4 materials, l'acer, el titani, l'alumini i els materials 

compostos que estan sorgint actualment. 

Pel cas de l'acer es tracta d'un material amb bones qualitats respecte a la resistència fins a tres 

vegades més que els aliatges d'alumini, però la seva densitat també és tres vegades més que 

l'alumini, els seus grans problemes de corrosió galvànica i degut a la seva rigidesa es carrega 

més que l'alumini fent que no treballi com deuria fan d'ell un material no molt bo en l'hora 

d'utilitzar-lo per l'aeronàutica. 

Semieixos  X Y Z Volum [m3] 

Dimensions 

[m] 

35 14 14 28.700 

70 28 28 194.400 

63 25 25 168.200 

Taula 1 Volums segons dimensions 
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Pel cas del titani, la seva densitat es situa entre la de l'alumini i la d l'acer, es comporta bé 

davant la corrosió, a altes temperatures i posseeix un envelliment molt lent, es a dir, es difícil 

alterar les seves propietats mecàniques  amb el seu funcionament, però en contra té que les 

seves propietats es degraden en ambients salins i com a contra més important es que el seu 

preu es 7 vegades superior al de l'alumini. Aquest tipus de material es altament utilitzat en 

cassos de transport amb altes velocitats i temperatures, però com aquest no seria el nostre 

cas, no és el material indicat per aquest projecte.  

Pel cas de l'alumini, es tracta d'un metall altament novador per aquests tipus d'utilització, ja 

que anteriorment es tractava d'un material altament car, considerat gairebé un metall 

semipreciós i a més a més les qualitats de l'alumini, sense aliar ni refinar, deixaven molt a 

desitjar, ja que la diferencia de resistència entre un alumini aliat i un sense pot ser de fins a 8 

vegades superior. Però gracies als seus aliatges l'alumini comença a ser un metall a tenir en 

compte en l'aerodinàmica degut a la seva baixa densitat, la perfecta resistència per aquests 

cassos, la facilitat de treballar, reparar  i forjar aquest metall i també el coneixement de les seu 

funcionament. No obstant això, l'alumini no té només coses positives, ja que amb el pas del 

temps les seves propietats mecàniques s'alteren i amb un petit porus o esquerda en la peça 

poden causar grans perjudicis. 

Actualment existeixen molts materials que s'associen amb l'alumini creant grans aliatges, com 

poden ser el Crom, el Coure, el Ferro, el Magnesi, el Zinc, etc... donant tots ells unes propietats 

diferents. De tots ells els mes utilitzats per aerodinàmica són els aliatges Al-Cu (Alumini amb 

Coure com principal aliatge) més conegut com duralumini, corresponent a la sèrie 2000, que es 

tracta d'un aliatges que treballa molt bé en zones que pateixen tracció. I l'aliatge Al-Zn 

(Alumini amb Zinc com principal aliatge) corresponent a la sèrie 7000, aquest aliatge posseeix 

una resistència estàtica superior a la sèrie 2000 però té un gran problema amb la corrosió 

degut a les  tensions internes, que crea esquerdes degut a la existència d'esforços interns dins 

la peça degut als tractaments tèrmics. 

Per aquestes raons, el material escollit per la fabricació de l'estructura serà l'alumini, i dins 

d'aquest s'utilitzarà el duralumini, l'aliatge d'alumini amb coure, observant llavors els diferents 

aliatges dins d'aquesta sèrie; s'utilitzarà el duralumini 2014 amb un temple T6, ja que es el que 

posseeix un major límit elàstic i unes propietats físiques adients per aquest projecte.  

Aquest temple T6, que correspon a un tractament tèrmic de temple amb solució i refredada 

artificialment; degut aquest tractament adquireix un límit elàstic 485 Mpa.  

A conseqüència de les diferents proporcions dels aliatges d'aquest material, es tracta d'un 

metall on la corrosió pot esdevenir un gran problema, per això mateix abans de col·locar-lo a 

l'estructura se l'hi ha de realitzar un tractament d'acabat d'anoditzat, deixant-lo així llest per la 

utilització en un dirigible. 
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6.2.1 Tipus 

Un cop sabudes les dimensions que ha de tenir el dirigible per aixecar el pes de la seva 

estructura i les 40 tones que ha de transportar, cal esbrinar com es composarà l'estructura 

d'aquest per suportar-ho. 

El primer a tenir en compte es esbrinar el tipus d'estructura, si en durà o no. Actualment els 

dirigibles es distingeixen en 3 classes: rígids, semi rígids o no rígids. 

Els dirigibles no rígids no posseeixen cap mena d'estructura, la forma del seu globus la dona 

l'heli del seu interior i la gòndola es subjecta gracies a unes cordes lligades a la part superior 

del globus. 

 
Imatge 20 Esquema dirigible no rígid 

 

Aquests dirigibles no duen persones ni carregues, serveixen únicament per oferir publicitat.  

Els dirigibles semi rígids, ja tenen una mica més d'estructura, la que subjecta la gòndola en la 

part inferior del dirigible, i per la part del globus son semblants als no rígids, ja que per aquella 

zona no hi ha cap mena d'estructura. 

 
Imatge 21 Esquema dirigible semi rígid 

 

Aquest tipus de dirigible s'utilitzen normalment per transportar algunes persones i poca 

carrega, ja que no suportarien molta carrega en el seu interior 

I finalment els rígids, són els que duen una estructura que dona la forma del globus i aquesta 

subjecta la gòndola i la carrega a transportar. 
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Imatge 22 Esquema dirigible rígid 

 

Per a aquest projecte, degut a que  es tracta d'una gran carrega a transportar, el tipus de 

dirigible que s'utilitzarà serà el rígid. 

 

6.2.2 Forma 

Un cop sabut el tipus de dirigible que s'utilitzarà, esbrinarem ara la forma i la quantitat 

d'estructura necessària per suportar el pes de fins a 40 tones que es transportarà, sempre 

tenint un ull en el pes del conjunt de l'estructura, ja que un gran pes suposaria que tota la 

quantitat d'heli no seria capaç d'enlairar el dirigible. 

Una opció que es va tenir en compte va ser la de formar anelles al llarg de tot el dirigible, on 

aquestes anelles estarien compostes per una estructura complexa de tubs rodons d'alumini, 

semblant a les anomenades estructures "warren", una estructura ferma composta per 

diferents bigues, creant així que cada anella estigues composta per 3 bigues de tub rodó 

formant un cercle, on el cercle de la biga del tub central fos una mica més gran, creant així un 

espai triangular entre els tres cercles. 

 
Imatge 23 Anella 
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Aquestes tres cercles s'uniran mitjançant uns altres tubs més petits formant una estructura 

triangular, introduint aquests tubs al llarg de tot el perímetre dels cercles es crearà una anella 

molt sòlida. 

 
Imatge 24 Estructura anella 

 

Es repeteix la mateixa estructura de l'anella al llarg de tot el dirigible amb els diferents 

diàmetres que corresponen en cada longitud  i s'uneixen mitjançant unes riostes exteriors, que 

soldades a les anelles formaran l'estructura del dirigible. 

 
Imatge 25 Conjunt opció 1 

 

Creant així una estructura força resistent, però a l'hora molt pesada. Desprès de realitzar 

algunes comprovacions i observar si aquestes anelles suportarien el pes a transportar, 

s'observa el pes de tota aquella estructura i resulta ser massa pesant per ser enlairada, degut a 

la gran quantitat d'elements que té, i per tant caldria molt més volum d'heli per només aixecar 

el pes de l'estructura. 

Un cop descartada aquesta primera opció degut al seu pes i la complexitat de l'estructura, es 

pensa en una estructura molt més simple. 
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L'opció que s'urgeix és la de utilitzar únicament un sol cercle, en lloc dels tres de l'opció 

anterior, per suportar el pes a transportar. Però mantenint constant les riostes, que s'utilitzen 

per mantenir unida tota l'estructura. 

Per aquest cas també es reduirà el nombre d'anelles a 5, i per tant la força de 40 tones de pes 

es repartirà entre aquests cinc anells, havent d'aguantar cada anell una força de 8 tones més el 

pes de l'estructura de la gòndola, que s'estima un valor d'unes 20 tones i per tant cada anell ha 

de suportar una força descendent en el seu punt més baix d'uns 12 mil quilos.  

El primer que es fa es col·locar els anells per així esbrinar el diàmetre d'aquests, per simplificar 

els càlculs i per mantenir una igualtat, es col·loca una anella en el centre del dirigible i les altres 

4 equidistants igual i simètriques en cada direcció del dirigible tenint en compte la forma 

d'el·lipsoide del dirigible. 

 
Imatge 26 Croquis esbrinar radis anelles 

 

Per tant queda que l'anella central 25 metres, la segona 22,913 metres i la tercera de 15 

metres de radi. 

Un cop esbrinat el diàmetre de cada anell s'ha d'esbrinar el diàmetre mínim que haurà de tenir 

el tub rodó per suportar una força de 12 tn de pes en el seu extrem inferior i suportada 

superiorment per les bosses d'heli empenyent en direcció al cel. 

Una forma de realitzar aquest càlcul és tallar l'anella per la meitat, aplicar-li la força i en els 

talls, on hauria de continuar l'altre meitat de l'anella simbolitzar-ho com un encastament, 

comprovant per tant que les tensions en la secció més desfavorable no sobrepassin la tensió 

equivalent, que correspon a la tensió de límit elàstic dividida entre un factor de seguretat, 

aquest factor se li aplica un valor d'1,5.  
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Imatge 27 Forma simplificada càlcul 

 

Tal i com es mostra en l'apartat de càlculs, s'ha fet un estudi molt simplificat per esbrinar 

aproximadament quant ha de valdre el mòdul de resistència elàstica [Wx] mínim per a complir 

el factor de seguretat. I un cop esbrinat aquest valor, s'ha d'anar a la taula de bigues de tubs 

rodons normalitzada i aplicar el tub que més s'acosti per sobre d'aquest valor. Però en molts 

cassos aquests diàmetres de tubs escollits signifiquen un pes molt més elevat que un altre tub 

més gran, que té un mòdul de resistència elàstica semblant però amb molt menys pes. I com el 

pes és un valor a tenir en compte s'ha escollit aquest tub més gran. 

Però tot i haver fet els càlculs manualment, s'ha preferit assegurar-los, ja que es té una eina 

fàcil i ràpida per a fer-ho, el SolidWorks. S'ha realitzat aquest mateix estudi, comprovant que el 

factor de seguretat no superi el valor establert per nosaltres, d'1,5, realitzant aquest estudi 

amb diferents diàmetres de tub, tant exterior com interior, fins a localitzar un factor de 

seguretat més elevat. 

A continuació només es mostra l'estudi de les tres anelles definitives, on el diàmetre era el 

correcte tant per les tensions com pel pes. 

Per l'anella 1, finalment s'ha escollit un Øext de 610 mm amb un espessor de 10 mm: 

 
Imatge 28 Factor de seguretat anella 1 
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Imatge 29 Tensions màximes anella 1 

 

 
Imatge 30 Deformacions anella 1 

 

Tal i com mostra en les imatges, es pot observar que el factor de seguretat és molt més elevat 

que l'estipulat per nosaltres, però per lo que s'ha explicat anteriorment s'han escollit  tubs, que 

inclús amb un nombre més elevat de mòdul elàstic, tenen un menor pes. Per aquesta raó 

aquest factor de seguretat és tan elevat. 

En l'altre imatge s'observa el punt on es crea la màxima tensió, que resulta ser en el punt 

d'aplicació de la força ( en vermell). 

I finalment en l'última imatge s'aprecia les deformacions de l'anella, on el mateix punt 

d'aplicació de la força resulta ser el de màxima deformació amb un valor de 326,9 mm, que en 

comparació amb els 50 metres de diàmetre de l'anella és una distancia gairebé insignificant. 
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Per l'anella 2, s'ha escollit el tub de Øext = 480 i espessor de 10mm: 

 

 
Imatge 31 Factor de seguretat anella 2 

 

 

 

 
Imatge 32 Posició tensió màxima anella 2 
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Imatge 33 Deformacions anella 2 

 

Per aquesta anella, el factor de seguretat mínim és de 1,74 una mica més elevat que el factor 

de seguretat mínim estipulat i per tant correcte amb aquest diàmetre. 

La màxima tensió es situa en el mateix lloc on s'aplica la força. I finalment la deformació 

màxima que pateix aquest anell es de 395,4 mm, gairebé 40 cm, que comparats amb 50 

metres es compren com una deformació acceptable. 

I finalment per l'anella 3, el Øext és de 160 i l'espessor de 5: 

 
Imatge 34 Factor de Seguretat anella 3 
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Imatge 35 Zona de màximes tensions anella 3 

 

 
Imatge 36 Deformacions anella 3 

 

En aquest cas, passa gairebé el mateix que en les altres dues anelles, el factor de seguretat 

mínim al aplicar una força de 12 tones en l'extrem l'anella és de 1,65; més elevat que el factor 

d'1,5 que s'havia establert inicialment. 

La tensió màxima es troba en el mateix punt d'aplicació de la força. I la deformació màxima 

d'aquesta anella es de 629,3 mm, una mica més elevada que les altres dues però comparant-

ho amb els 30 metres de radi és una deformació acceptable. 
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Pel cas de les riostes, s'ha decidit realitzar una estructura on hi hagi 3 riostes col·locades a 

l'exterior del anells i a lo llarg del dirigible, col·locades cada una d'elles a 120° de l'altre. 

Ara el que s'hauria de realitzar és una petita comprovació de tota l'estructura del dirigible, 

però per problemes en l'ordinador, que no es prou potent, no ha s'ha pogut mallar tota 

l'estructura i per tant no es poden visualitzar les tensions del conjunt, però tot i així ja sabem 

que cada anella pot suportar les tensions creades per la càrrega. 

 
Imatge 37 Vista isomètrica dirigible 

 

 
Imatge 38 Vista dirigible 

 

Una altre possibilitat a l'hora de realitzar l'estructura és variar el nombre d'anelles que 

composen el dirigible, és a dir, s'hi amb més o potser menys anelles es crearia el mateix efecte 

però es podria reduir el pes, o fins i tot millorar l'estructura. Per tant en el següent estudi es 

comprovarà si amb 4 o 6 anells es poden millorar les condicions de l'estructura. 

Començant per l'estudi de 6 anelles, per aquest cas, al tenir un nombre d'anelles més elevat, la 

força de les 60 tones (40 de la càrrega i 20 de suposició del pes de la gòndola) es divideix entre 

un nombre més elevat i per tant cada anella ha de suportar una força menor, de 10tn. 
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Imatge 39 Croquis radis 6 anelles 

Es mostra el croquis per representar la distancia entre anelles i saber així el radi de cada una 

d'elles. Les anelles es col·loquen distanciades a una distancia de 21 metres al llarg dels 126 

metres que fa el dirigible. Les cotes de color més grisenc representen el radi que hauran de 

tenir les 3 anelles. 

Un cop esbrinades les dimensions que tindran les tres anelles, ja que igual que en l'anterior, el 

dirigible serà simètric i per tant només cal el càlcul de 3 anells, es realitza la mateixa operació 

que en l'estudi anterior, utilitzant l'eina d'elements finits de solidworks. 

Es conclou que el tub rodó de l'anella 1 tindrà les següents dimensions, Øext de 610mm i un 

espessor de 8mm, amb un pes de 6,56 tn. Per l'anella 2 la biga rodona té un Øext de 400 i un 

espessor de 10.5 mm fent un pes de 4,9 tn. El tub de l'anella 3 té un Øext de 160mm i un 

espessor de 5, amb un pes de 0,59 tn. I finalment les tres riostes, amb les mateixes dimensions 

que el tub de l'anella 3  tenen un pes total de 3 tn. Fent que el pes total d'aquesta configuració 

sigui de gairebé 30 tn, molt més que la configuració de 5 anells que era de quasi 22 tn. 

Per l'altre estudi amb 4 anells, l'avantatge d'aquest és que el nombre d'anelles és menor i per 

tant pot ser que tingui un menor pes, però en contra té que cada anell ha de suportar més 

força. 

 
Imatge 40 Croquis radis 4 anelles 
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Un cop sabudes les dimensions de les 2 anelles  es realitza els mateixos passos que l'estudi 

anterior, mitjançant solidworks s'intenta esbrinar les dimensions dels tubs de les dues anelles, 

però resulta que pel cas de l'anella 1, no existeix cap dimensió normalitzada que pugui 

suportar les 15 tones, s'ha observat amb diferents proveïdors i tots tenen les mateixes 

dimensions. Per tant caldria fer un tub rodó de dimensions no normalitzades i resultaria molt 

car. Per tant aquesta configuració tampoc crec que surti més beneficiada que la configuració 

amb les 5 anelles. 

 

Un cop tingudes les dimensions del dirigible i els tubs dels anelles, una altra part de 

l'estructura a dissenyar és la part de la góndola i sobretot la part de subjecció del container a 

transportar. 

Per aquesta raó s'ha pensat en dissenyar una góndola, on en el seu interior s'hi allotjarà la 

cabina de tripulació, composta per dos tripulants i un espai d'emmagatzematge on hi estarà el 

dipòsit de combustible i els tancs d'heli. 

Pel cas del container a transportar es va pensar en dues maneres de realitzar-ho. 

 La primera idea estaria composta per deixar penjant el container a una altura 

determinada, mitjançant cables mecànics, es a dir, un conjunt de fils d'algun material 

metàl·lic enrotllats entre si i que treballen com un cos únic, lligats aquests cables al 

container. Però apareix un problema en aquesta idea, en cas de vents el container al 

estar penjant en l'aire es balancejaria i podria dificultar la maniobilitat del dirigible. 

 

 I l'altra idea és dissenyar la gòndola amb unes dimensions més grans per a que en el 

seu interior s'hi pugui resguardar la carrega, eliminant per tant els efectes que 

suposaria  tenir-la penjant. El punt feble d'aquesta idea és la carrega de més 

d'estructura per suportar el pes del container carregat. 

Finalment observant el marge de pes d'estructura que encara es té, es dir la diferencia entre el 

pes d l'estructura de l'hipòtesis inicial i l'actual, s'ha decidit per la segona opció, creant així una 

góndola per emmagatzemar en el seu interior una cabina de tripulació, un espai pel dipòsit de 

combustible i l'espai pel container amb mides estipulades segons ISO 6346, i observant els 

container més comuns.  

Per realitzar aquesta góndola, s'ha pensat en utilitzar el mateix material que en l'estructura de 

les anelles del dirigible, es a dir el 2014-T6 segons normativa d'Estats Units o el UNE L-3130 en 

Espanya. 

Per aquest cas, al ser una estructura plana i quadrada, s'ha pensat que en comptes d'utilitzar 

tubs rodons, s'utilitzaran tubs quadrats d'alumini, de tal forma que la base de la góndola 

estigui composta per la unió d'aquests i d'on d'aquesta sobresurtin uns tubs que seran les 

unions amb les anelles, dues unions per cada anella. I tota ella estarà envoltada per una xapa 

composta pel mateix material. 
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Per la base es crearà un rectangle de dimensions 20x5 metres, tenint en compte que la 

llargada d'un container és d'aproximadament 12 metres de llarg, sobrant per tant 8 metres 

separats, 5 en la cabina de tripulació i l'espai sobrant seria pel dipòsit, amb un ample  de 2,5m 

tenint espai suficient per cabre-hi el container. Aquesta base està reforçada per 4 bigues 

travesseres i cada rectangle compost per aquestes bigues es també reforçat amb creuers. 

Creant així una estructura resistent. La xapa que tanca la góndola tindrà un espessor definit de 

5 mm, creiem que suficient per suportar les carregues del pes i del vent que l'empenyeran. 

Per esbrinar les dimensions del tub quadrat que composarà aquesta estructura, s'ha realitzat 

l'estudi mitjançant la funció d'Elements Finits del Solidworks aplicant una força en la base de la 

gòndola de 40 tones (400.000N) i seguint les dimensions normalitzades d'una empresa que 

produeix aquests tubs quadrats, tal i com es mostra en la taula de tubs quadrats de l'Annex. 

Per a fer-ho es crea una unió fixa en els extrems del tubs que s'uniran amb les anelles i s'hi 

aplica una força a la base de la gòndola, en la xapa. 

Despres d'haver realitzat alguns estudis amb diferents dimensions de perfil quadrat, el tub de 

costat de 250 per un espessor 6, és el que pot suportar aquesta carrega i el menys pesant. 

 

 
Imatge 41 Disseny góndola 

 

Però aquesta unió fixa entre la góndola i les anelles no resulta bona per l'estructura del 

dirigible ja que es crea un conjunt massa rígid i per tant s'ha de substituir per un element que 

no cregui aquesta rigidesa i per a fer-ho existeixen dues formes fàcils, una és substituir les 

bigues inclinades d'unió a les anelles per cables d'acer i l'altre és crear aquesta unió mitjançant 

una ròtula. La cosa és que totes dues transportin forces però no moments. 

Per aquest projecte he realitzat la segona opció, crear una unió de ròtula entre les anelles i la 

góndola i per aquest motiu s'ha creat unes petites bigues que aniran soldades a les anelles i 

per l'altre extrem de la biga hi haurà la góndola mitjançant la unió amb ròtula.    
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Imatge 42 Disseny góndola millorat 

 

 

Realitzant simulació per elements finits amb les noves restriccions i amb la força de 40tn: 

 
Imatge 43 Factor de Seguretat góndola amb punt mès crític 
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Imatge 44 Tensions resultants góndola 

Observant aquests resultats, s'observa que el factor de seguretat d'aquesta estructura és 

d'1,58, una mica superior al 1,5 mínim establert per nosaltres i el punt on més pateix és en la 

base de la biga d'unió a les anelles central. 

Finalment es pot dissenyar tot el conjunt, unint les dues parts, creant així el definitiu dirigible. 

 

 
Imatge 45 Estructura dirigible + góndola 
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6.3 Lona 

La lona s'utilitzarà bàsicament per crear l'aerodinàmica del dirigible, com una superfície per on 

circularà el vent, per tant aquesta lona ha de ser resistent als forts vens i duradora, que no es 

desgasti ni trenqui ràpidament, a causa dels raigs solars o possibles petits cops produïts durant 

l'ascens o el descens o fins i tot en el vol, com poden ser els ocells. 

Observant els materials per a realitzar lones que hi ha actualment en circulació, ens poden 

interessar un quants: 

 El PVF o més conegut com a Tedlar, fabricat per Du pont, aquest lamina feta de 

Polivinil de Florur té la gran avantatge que es resistent a la radiació solar. 

 Teixit de poliester, posseeix el gran avantatge de tenir una de les més altes, en aquest 

tipus de materials, resistència i resiliència. 

 El poliuretà, que depenent de la seva configuració molecular posseeix unes o altres 

propietats, però l'avantatge que tots el poliuretans tenen es la seva estanquitat. 

Per aquests motius es crearà una lona composta de diferents capes de diferents materials, 

creant així una lona amb les propietats de cada material, ja que un sol material no aportaria les 

propietats necessàries.  

La lona final estaria composta per Tedlar com a capa externa, un teixit de poliester per la capa 

intermitja i el poliuretà com a capa interior, creant així una lona amb una resistència a la rotura 

de 285 N/cm, aportant un pes d'aproximadament 250 g/m2 . 

Aquesta lona s'unirà a l'estructura del dirigible mitjançant unes cordes molt resistents que 

passaran a traves de les "arandeles" posades al llarg de la lona. 

 

6.4 Motors 

Per calcular la potencia del motors necessària per empènyer les 70 tones del pes de 

l'estructura més la carrega a uns 60-80 km/h s'ha de tenir en compte l'aerodinàmica del 

dirigible i les forces del vent a altures d'aproximadament 2000 m. Però al tractar-se d'un 

projecte d'enginyeria mecànica en aquest apartat no s'ha realitzat un estudi pertinent. 

Per aquest motiu i amb l'ajuda i la decisió del tutor del projecte, tenint en compte les grans 

dimensions d'aquest dirigible, s'ha escollit els motors d'un avió Hercules, que per potencia s'hi 

podria acostar, ja que aquests avions transporten carrega de fins a 30 tones, amb una potencia 

màxima de 3915 kW i una relació potencia pes de 2,71/1, tal i com es mostra en l'annex. El 

combustible que utilitzen aquests motors és l'anomenat JP8, procedent del querosè. 
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6.5 Funcionament 

El funcionament del dirigible es centra bàsicament en com fer-lo ascendir o descendir, ja que 

ha d'haver-hi alguna forma, en ple vol, de poder extreure l'heli per realitzar el descens, ja que 

la quantitat de volum d'aquest gas significa que el dirigible flotarà a una altura o a una altre, 

degut a que la força d'ascens es linealment dependent del volum i de la diferencia de densitats 

entre els dos gasos (aire i heli).  Per aquest motiu arribarà a una altura on el dirigible no podrà 

pujar més degut a que tot el volum multiplicat per la diferencia de densitats no serà prou gran 

per crear una força d'ascens superior al pes de la carrega i l'estructura. 

Es a dir que depenent de l'altura a la que es volgui volar, caldrà més o menys volum d'heli, per 

tant ha d'haver alguna forma de controlar això. 

Una forma molt bàsica és la de deixar anar l'heli en ple vol per realitzar el descens, però l'alt 

preu de l'heli i l'escassetat d'aquest no és per anar tirant litres d'heli descontroladament. 

Per això una altre forma de fer-ho es mitjançant un sistema anomenat "ballonet" que 

mitjançant  tancs pressuritzats, que guardaran l'heli dins seu fins que, des de la cabina de 

comandament obrin unes electrovàlvules i faci omplir el globus de l'interior del dirigible. I per 

descendir només cal tornar a obrir les electrovàlvules i emmagatzemar el volum d'heli dins 

dels tancs pressuritzats, ocupant l'aire l'espai del dirigible deixat per l'heli. 

Per aquest projecte s'utilitzarà aquest últim sistema, ja que és el més adient i a la llarga el més 

barat. Per això s'ha realitzat un càlcul aproximat dels metres cúbics que calen de tancs d'heli 

per emmagatzemar tot el volum d'heli que pot caber dins del dirigible, i tal i com es mostra en 

l'apartat de càlculs caldria un tanc pressuritzat d'heli de 1067m3 o varius tancs ocupant el 

mateix volum, tenint en compte que es tracta d'un procés isotèrmica, es a dir que la 

temperatura de l'heli es manté constant entre dins i fora del tanc i que la pressió d'un 

d'aquests tancs és de 150 atm.   
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 7. Pressupost. 
Per a realitzar el pressupost de tot el conjunt del dirigible l'he separat en tres grans parts: 

 L'estructura del dirigible 

 La gòndola 

 Els motors 

Fent així un pressupost aproximat de cada peça de cada capítol, seguint les indicacions dels 

caixetins dels planells. 

Per a fer-ho el que s'ha fet és separar cada peça diferent i pressupostar-la segons la unitat 

d'obra, aquesta unitat d'obra ens diu en quina unitat es ven depenent de la peça, en el cas de 

les bigues per exemple, la seva unitat d'obra es el kg i per tant en les demés caselles es dona 

totes les dades de les seves dimensions així com la quantitat d'aquella peça i per finalment 

obtenir un total de la mida de la unitat d'obra i per finalment multiplicar-la pel seu preu i 

extreure el cost total d'aquella peça. 

Fent la suma de totes les peces de l'estructura es conclau en el pressupost total de l'estructura. 

Per la secció del motors només es té en compte el cost dels motors escollits 

Ref. U.O. Descripció 
Nº 

Planell 
Nº 

unitats 
Preu unitari Cost total 

 
 

   
(€) (€) 

 

Motor Unitat 

Motor turbohèlix  Rolls-Royce T56-A-7, d'eix 
simple i disseny modular amb un compressor de 
flux axial de 14 etapes impulsat per una turbina 

de quatre etapes, 

-- 3 1.764.000,00 € 5.292.000,00 € 

 

 

Pels altres capítols, al ser tan llargs estan col·locats horitzontalment i es poden veure en les 

següents pàgines. 

 

 

 



Ref. U.O. Descripció 
Nº 

Planell 
Nº 

unitats 
Llarg Diam ext Diam int Area Densitat Total mida Preu unitari Cost total 

  
  

 
    (m) (m) (m) m2 (Kg/m3) (U.O.) (€) (€) 

  

Anella 
1 

kg 

Biga de perfil rodó formada per l'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma A.A (L-
3710  segons norma UNE-EN), laminada 

en calent , treballat a taller i amb un 
tractament d'anoditzat. 

01 1 157,080 0,610 0,590 0,019 2810 8320,077            8,00 €            66.560,61 €  

Anella 
2 

kg 

Biga de perfil rodó formada per l'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma A.A (L-
3710  segons norma UNE-EN), laminada 

en calent , treballat a taller i amb un 
tractament d'anoditzat. 

01 2 143,967 0,480 0,460 0,015 2810 11946,643            8,00 €            95.573,14 €  

Anella 
3 

kg 

Biga de perfil rodó formada per l'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma A.A (L-
3710  segons norma UNE-EN), laminada 

en calent , treballat a taller i amb un 
tractament d'anoditzat. 

01 2 94,248 0,160 0,150 0,002 2810 1289,612            8,00 €            10.316,89 €  

Riostes kg 

Biga de perfil rodó formada per l'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma A.A (L-
3710  segons norma UNE-EN), laminada 

en calent , treballat a taller i amb un 
tractament d'anoditzat. 

02 3 155,762 0,160 0,150 0,002 2810 3196,985            8,00 €            25.575,88 €  

Lona m2 

Lona formada per tres capes, amb una 
capa externa de Tedlar, una intermitja 
d'un teixit de poliester i una interna de 

poliuretà. Amb un pes de 250 g/m2. 
Espesor: 0,7 mm, resistència a la rotura de 

285N/cm i resistent a la llum. 

  2       16908,2   33816,48            9,50 €          321.256,56 €  

 

DIRIGIBLE 



GÓNDOLA 

Ref. U.O. Descripció 
Nº 

Planell 
Nº 

unitats 
Llarg Diam ext Esp. Area densitat 

Total 
mida 

Preu unitari Cost total 

  
  

GÓNDOLA      (m) (m) (m) m2 (Kg/m3) (U.O.) (€) (€) 
  

Biga 
paral·lela 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 2 20,00 0,250 0,006 0,00586 2810 658,214         8,00 €            5.265,72 €  

Biga 
travesser 
exterior 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 2 5,0 0,250 0,006 0,00586 2810 164,554         8,00 €            1.316,43 €  

Biga 
travesser 
interior 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 4 4,50 0,250 0,006 0,00586 2810 296,196         8,00 €            2.369,57 €  

Creuer 
llarg 1 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 1 6,72 0,250 0,006 0,00586 2810 110,531         8,00 €               884,25 €  



Creuer 
curt 1 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 2 3,36 0,250 0,006 0,00586 2810 110,531         8,00 €               884,25 €  

Creuer 
llarg 2 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 5 5,90 0,250 0,006 0,00586 2810 485,433         8,00 €            3.883,46 €  

Creuer 
curt 2 

kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 10 2,95 0,250 0,006 0,00586 2810 485,433         8,00 €            3.883,46 €  

Biga 
unió 

anella 1 
kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 2 4,75 0,250 0,006 0,00586 2810 156,326         8,00 €            1.250,61 €  

Biga 
unió 

anella 2 
kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 4 21,30 0,250 0,006 0,00586 2810 1401,997         8,00 €          11.215,97 €  



Biga 
unió 

anella 3 
kg 

Biga de perfil quadrat d'aleació 
d'Alumini 2014-T6 segons norma 
A.A (L-3710  segons norma UNE-
EN), laminats en calent , treballat 

a taller i amb un tractament 
d'anoditzat. 

03 4 47,00 0,250 0,006 0,00586 2810 3093,608         8,00 €          24.748,86 €  

Xapa 1 kg 

Xapa formada d'aleació d'alumini 
2014-T6 segons norma A.A., 

mecanitzada a partir d'una planxa 
laminada en calent. Treballada a 
taller, plegada i tallada amb làser 

i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, i tractament 

d'anoditzat col·locat a 
l'estructura amb soldadura. 

04 2       140,10   280,200         9,50 €            2.661,90 €  

Xapa 2 kg 

Xapa formada d'aleació d'alumini 
2014-T6 segons norma A.A., 

mecanitzada a partir d'una planxa 
laminada en calent. Treballada a 
taller, plegada i tallada amb làser 

i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, i tractament 

d'anoditzat col·locat a 
l'estructura amb soldadura. 

04 2       81,59   163,180         9,50 €            1.550,21 €  

Xapa 3 kg 

Xapa formada d'aleació d'alumini 
2014-T6 segons norma A.A., 

mecanitzada a partir d'una planxa 
laminada en calent. Treballada a 
taller, plegada i tallada amb làser 

i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, i tractament 

d'anoditzat col·locat a 
l'estructura amb soldadura. 

04 2       100,00   200,000         9,50 €            1.900,00 €  

 



Un cop extret el preu de cada peça de tota l'estructura només cal sumar tots el costos, 

obtenint així el pressupost d'execució material, que només té en compte els costos materials 

de l'estructura. 

Pressupost d'Execució Material [PEM] 

    

 
Capítol Import total % del total 

 Dirigible                                      519.283,09 €  8,84% 

 

 Góndola                                        61.814,69 €  1,05% 

 

 Motor                                   5.292.000,00 €  90,11% 

 

    

    

 
Total                     5.873.097,78 €  100% 

  

Observant els percentatges de cada capítol, s'observa el preu desorbitat dels motors, que 

ocupen un 90% del total del PEM, per un altre costat, la gran quantitat de peces que té la 

góndola no es res comparada amb el preu de fabricació del capítol del dirigible. 

Finalment, es poden sumar uns percentatges de ma d'obra, llicencies i gastos en general per 

finalment sumar-hi IVA actual del 21% per tenir un pressupost aproximat del conjunt del 

dirigible. 

 

  

 

   Pressupost de d'execució 
material       5.873.097,78 €  

   
13% Gastos Generales          763.502,71 €  

   
6% Beneficio Industrial          352.385,87 €  

   Sub-
Total         6.988.986,36 €  

   
IVA 21%        1.467.687,14 €  

   
   

TOTAL  
      

8.456.673,49 €  
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8. Càlculs 
 

 Volum d'heli per aixecar el pes 

En aquest apartat es calcularà el volum necessari per aixecar a una certa alçada el pes de la 

càrrega a transportar més el de l'estructura. 

Per a fer-ho s'utilitza la següent equació: 

 

On P es la força d'ascens. 

V el volum de l'heli. 

Q la càrrega a aixecar [càrrega + estructura] = 70 tn 

Г densitat de l'aire (variant segons l'altura), prenent un valor normal de vol dels dirigibles 

[1500m] 

ϒ densitat de l'heli = 0,169 Kg/m3 

Si de l'equació s'extreu el volum: 

   
   

     
 

I per resoldre això s'ha de pensar que busquem el volum mínim que aquest volum es produirà 

quan el dirigible estigui en equilibri de forces, es a dir, quan la força d'ascens P sigui igual a la 

càrrega Q. 

   
   

     
  

         

                   
                     

 

 Determinar els diàmetres del tubs de les anelles 

Tenim la següent esquematització: 

  

 On la fletxa simbolitza la força. 

L'1 i el 2 son les dues seccions a tenir 

en compte i per tant a estudiar. 

I les barres inferiors simbolitzen un 

encastament. 
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Aplicant un valor de la força de 12 tn, cada encastament produeix una reacció en la direcció 

contraria a la força de la meitat d'aquesta, creant per tant unes reaccions de 6 tn en cada 

encastament. 

Llavors comprovant els esforços en cada secció: 

Secció 1:        

Secció 2:              

Obtenint per tant les següents tensions: 

Secció 1:    
 

 
 

Secció 2:     
  

  
 

Tenint en compte que    
  

  
 

   

   
         

Per tant s'ha de realitzar aquest càlcul per cada radi d'anella. 

 Anella 1 -> radi = 25m  

 

Secció 1:        
      

 
    

      

        
             

 Secció 2:         
              

  
      

              

   
              

 Anella 2 -> radi = 22,913m  

 

Secció 1:        
      

 
    

      

        
             

 Secció 2:         
              

  
      

              

   
             

 

 Anella 3 -> radi = 15m  

 

Secció 1:        
      

 
    

      

        
             

 Secció 2:         
              

  
      

              

   
             

 

 Volum necessari de tancs pressuritzats per emmagatzemar tot l'heli 

Com s'ha explicat, cal poder emmagatzemar tot l'heli de dins del dirigible mitjançant tancs 

pressuritzats, i el que es calcularà ara serà quantificar el volum de tancs pressuritzats que 

calen. 
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Per a fer-ho tenim tres dades: 

 El volum total d'heli quant està expandit -> 160.000 m3 

 La pressió en l'aire que aproximadament es 1 atm 

 La pressió a la que l'heli està dins dels tancs pressuritzats -> 150 atm 

I ens cal una hipòtesis: 

o Durant la circulació de l'heli entre les bosses i el tanc no varia la seva temperatura i per 

tant es tracta d'un procés isotèrmic i sobretot que no hi ha pèrdues, es a dir que la 

quantitat de massa es manté. 

Per tant aplicant l'equació de transició del mateix gas en un procés isotèrmic i sense canvi 

màssic queda així: 

            

 

On P1 és la pressió que està sotmès l'heli quant està lliure. 

V1 el volum que ocupa l'heli expandit. 

P2 la pressió de l'heli dins dels tancs. 

V2, l'incògnita, el volum que ocupa l'heli dins dels tancs. 

 

    
     

  
 

                

       
         

 

Per tal cal un tanc o varis tancs que ocupin 1067m3. 
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9. Conclusions 
 

9.1 Conclusions tècnico-economiques 

Un cop realitzat tot el projecte, amb tots els càlculs, estudis,  plànols i pressupost es pot dir 

que s'ha  aconseguit gran part dels paràmetres i idees inicials, ja que s'ha aconseguit dissenyar 

un dirigible capaç d'enlairar una mercaderia de 40 tones de pes.  

Dels objectius establerts inicialment, l'únic que no s'ha pogut complir ha sigut el poder 

maniobrar el dirigible sense cap tripulació, ja que no hi ha encara suficient informació respecte 

aquest sistema i per aquest projecte no s'hi ha volgut arriscar. 

 

9.1.1 Economia y costos 

 

Finalment el pressupost total d'aquest projecte augmenta fins els gairebé 8,5 milions d'euros, 

pot semblar una barbaritat de pressupost però si es compara amb altres mitjans de transport 

semblants en dimensions o fins i tot amb alguns estudis de dirigibles que s'estan fent 

actualment, no semblarà tant pressupost: 

Per exemple un Boing 747, un dels avions més grans actualment, el seu cost de venta és 

d'aproximadament 200 milions de dòlars, s'ha de tenir en compte que l'avió necessita més 

elements que un dirigible.  

Un altre exemple, un vaixell portacontenidors pot costar al voltant dels 100 milions de dòlars. 

I uns altres dirigibles amb capacitat de càrrega de 25 tn, podria costar uns 15 milions d'euros, 

no gaire més enllà del pressupost d'aquest projecte. 

S'ha de tenir en compte que l'estructura del dirigible s'ha simplificat força i que per tant no hi 

ha gaires elements i per tant el preu no es gaire elevat. 

 

Una part important a tenir en compte en aquests tipus de projectes és el tema de publicitat, 

en tota la superfície de la lona es pot col·locar varies publicitats d'empreses, fent que per 

exemple el temps d'amortització d'aquesta despesa inicial es vegi reduït. 

 

 

 

 

 



 
50 

 

9.1.2 Viabilitat de la solució. 

Des de el punt de vista de l'enginyeria, es pot concloure que aquest projecte compleix totes les 

normatives referies a aquest tipus d'estructures, exceptuant el cas de l'acció d'agent 

mediambientals que no s'ha fet cap estudi respecte aquest tema, però si s'ha realitzat un 

estudi profund de les seves reaccions al aplicar-li les forces, amb l'ajuda d'un programa força 

potent per aquests tipus de  treballs i tot i que actualment hi ha una por escampada arreu del 

mon en front del dirigibles, crec que amb estudis com aquests i petits prototips es pot anar 

treien aquest temor. 

 

9.2 Conclusions personals 

Tot i que en alguns punts del projecte no s'ha arribat a assolir tot l'ho esperat degut a trobar-se 

amb problemes aerodinàmics o problemes força complexos que no s'havien estudiat en la 

carrera. Tot i això com a satisfacció personal m'ha satisfet, al inici d'aquest projecte jo buscava 

nous reptes i per que no també entrar en el tema aerodinàmic que es un tema que 

m'apassiona des de fa anys. Volia també aprendre a utilitzar l'eina SolidWorks, ja que jo només 

sabia utilitzar el Catia V5 i Solid Edge. Així que, diria jo que m'he pres aquest projecte com un 

intent de millorar i conèixer les meves competències i tot i que potser no s'ha arribat a on es 

volia arribar en el projecte, jo personalment estic força orgullós d'aquest projecte ja que m'ha 

servit per coneixem millor i saber  afrontar tots el problemes que et pugui donar la vida. 
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11. Annexes 

 

Índex 

 

Taula densitats aire 

 

Contenidors 

 

Dades aliatge d'alumini 2014 

 

Taules de biga rodona Lumetal 

 

Taules de biga quadrada Alu-stock 

 

Dades motor 



Reglamento CIRSOC 102, Comentarios  Tablas - 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores de la densidad del aire ambiente Altitud 
(metros) Mínimo 

(kg/m3) 
Promedio 

(kg/m3) 
Máximo 
(kg/m3) 

0 1,1405 1,2254 1,3167 

305 1,1101 1,1886 1,2735 

610 1,0812 1,1533 1,2302 

914 1,0524 1,1197 1,2222 

1000 1,0444 1,1101 1,1902 

1219 1,0252 1,0861 1,1501 

1524 0,9996 1,0556 1,1133 

1829 0,9739 1,0236 1,0764 

2000 0,9595 1,0076 1,0572 

2134 0,9483 0,9931 1,0412 

2438 0,9243 0,9643 1,0060 

2743 0,8986 0,9355 0,9723 

3000 0,8794 0,9115 0,9467 

3048 0,8762 0,9082 0,9419 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla C-1. Valores de la Densidad del Aire Ambiente para Alturas Varias 



TIPOS DE CONTENEDORES

CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN

20 Pies Standard 20´ x 8´ x 8´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

2300 kg / 5070 lb
28180 kg/62130 lb
30480 kg/67200 lb

Disponible para cualquier carga seca
normal. Ejemplos: bolsas, pallets,

cajas, tambores, etc.

Medidas
Largo:
Ancho:
Altura:

Internas
5898 mm / 19´4"
2352 mm / 7´9"

2393 mm / 7´10"

Apertura Puerta
-

2340 mm / 7´8"
2280 mm / 7´6"

Capacidad Cub. 33,2 m3 / 1172 ft3

40 Pies Standard 40´ x 8´ x 8´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

3750 kg / 8265 lb
28750 kg / 63385 lb
32500 kg / 71650 lb

Disponible para cualquier carga seca
normal. Ejemplos: bolsas, pallets,

cajas, tambores, etc.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
12032 mm / 39´6"
2352 mm / 7´9"

2393 mm / 7´10"

Apertura puerta
-

2340 mm / 7´8"
2280 mm / 7´6"

Capacidad Cub. 67,7 m3 / 2390 ft3

40 Pies High Cube 40´ x 8´ x 9´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

3940 kg / 8685 lb
28560 kg / 62965 lb
32500 kg / 71650 lb

Especial para cargas voluminosas.
Ejemplo: tabaco, carbón.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
12032 mm / 39´6"
2352 mm / 7´9"

2698 mm / 8´10"

Apertura puerta
-

2340 mm / 7´8"
2585 mm / 8´6"

Capacidad Cub. 76,4 m3 / 2700 ft3

 

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER

20 Pies 20´ x 8´ x 8´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

3080 kg / 6790 lb
27400 kg / 60410 lb
30480 kg / 67200 lb

Con equipo propio de generación
de frío. Diseñados para el transporte

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
5444 mm / 17´10"
2268 mm / 7´5"
2272 mm / 7´5"

Apertura puerta
-

2276 mm / 7´5"
2261 mm / 7´5"



de carga que requiere temperaturas
constantes sobre bajo cero.

Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Capacidad Cub. 28,1 m3 / 992 ft3

40 Pies 40´ x 8´ x 8´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

4800 kg / 10580 lb
27700 kg / 61070 lb
32500 kg / 71650 lb

Con equipo propio de generación
de frío. Diseñados para el transporte
de carga que requiere temperaturas

constantes sobre bajo cero.
Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
11561 mm / 37´11"

2280 mm / 7´5"
2249 mm / 7´5"

Apertura puerta
-

2280 mm / 7´5"
2205 mm / 7´3"

Capacidad Cub. 59,3 m3 / 2075 ft3

40 Pies High cube 40´ x 8´ x 9´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

4850 kg / 10690 lb
29150 kg / 64270 lb
34000 kg / 74960 lb

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
11561 mm / 37´11"

2268 mm / 7´5"
2553 mm / 8´4"

Apertura puerta
-

2276 mm / 7´5"
2501 mm / 8´2"

Capacidad Cub. 67 m3 / 2366 ft3

 

CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR

20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´ Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

2650 kg / 5840 lb
21350 kg / 47070 lb
24000 kg / 52910 lb

Sin equipo generador de frio.
Preparados para el transporte de
carga que requiere temperaturas
constantes. Ejemplo: manzanas,

frutas, etc.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
5750 mm / 18´10"
2260 mm / 7´5"

2110 mm / 6´11"

Apertura puerta
-

2271 mm / 7´5"
2085 mm / 6´10"

Capacidad Cub. 27,4 m3 / 970 ft3

20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´6" Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

2780 kg / 6130 lb
24220 kg / 61070 lb
27000 kg / 67200 lb

Sin equipo generador de frio.
Preparados para el transporte de
carga que requiere temperaturas
constantes. Ejemplo: manzanas,

frutas, etc.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
5444 mm / 17´10"
2300 mm / 7´6"
2250 mm / 7´5"

Apertura puerta
-

2300 mm / 7´6"
2215 mm / 7´4"



Capacidad Cub. 29,8 m3 / 1052 ft3

Equipo auxiliar tipo Clip On
Apto para contenedores tipo Conair 20´ y 40´

Descripción

220/240 V.

50/60 Hz, 3 - phase

Con este equipo auxiliar se puede mantener el frio durante el transporte de puerta a puerta.

 

OTRO TIPO DE CONTENEDORES

Open top
20 Pies Open top 20´ x 8´ x 8´6"

Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P.B.

2360 kg / 5200 lb
28120 kg / 62000 lb
30480 kg / 67200 lb Presentan el techo removible de

lona, especialmente diseñado para
transporte de cargas pesadas o

dimensiones extras. Permiten la
carga y descarga superior.

Ejemplos: maquinarias pesadas,
planchas de mármol, etc.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
5889 mm / 19´4"
2345 mm  / 7´9"
2346 mm / 7´9"

Apertura puerta
-

2300 mm / 7´8"
2215 mm / 7´6"

Capacidad Cub. 32,4 m3 / 1144 ft3
Apertura techo

Largo: 5492 mm / 18´
Ancho: 2184 mm / 7´3"

Open top
40 Pies Open top 40´ x 8´ x 8´6"

Descripción

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

2360 kg / 5200 lb
30140 kg / 66750 lb
32500 kg / 71650 lb Presentan el techo removible de

lona, especialmente diseñado para
transporte de cargas pesadas o

dimensiones extras. Permiten la
carga y descarga superior.

Ejemplos: maquinarias pesadas,
planchas de mármol, etc.

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas
12024 mm / 39´6"
2352 mm / 7´9"
2324 mm / 7´7"

Apertura puerta
-

2340 mm / 7´8"
2244 mm / 7´6"

Capacidad Cúbica 65,7 m3 / 2320 ft3
Apertura techo

Largo: 11874 mm   / 38´11"
Ancho: 2184 mm / 7´3"

Flatrack tipo fijo no plegable
20 y 40´ Pies Flatrack 20´ /40´x 8´ x 8´6"

Descripción

20´flat 40´flat

Con terminales fijos o rebatibles,
sin laterales. Diseñados para el
transporte de garga de grandes

dimensiones. Ejemplo:
maquinarias, etc.

Tara
Carga Max.
Max. P. B.

4030 kg / 8880 lb
28470 kg / 62770 lb
32500 kg / 71650 lb

5000 kg / 8880 lb
40000 kg / 90300 lb
45000 kg / 99180 lb

Medidas:
Largo:
Ancho
Altura:

Internas:
5940 mm / 19´6"
2345 mm / 7´8"
2346 mm / 7´8"

Internas:
12132 mm / 39´9"
2400 mm / 7´10"

2135 mm / 7´.

Contenedor Granelero de 20´ Descripción
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ALEACIÓN: ALUMINIO-COBRE

Está indicada para la construcción de elementos estructurales que requieran elevadas características mecánicas, en aeronáutica, piezas
forjadas para bicicletas (mariposas, bielas, frenos, etc.) , motos, y en general para la construcción de herrajes, tornillos, pernos, remaches
para ser aplicados en estado de temple antes de la maduración, palas forjadas para hélices de helicópteros, armamento, etc.

APLICACIONES

%

Mínimo

Máximo

Si

0,50

1,20

Al

El resto

Fe

0,70

Cu

3,90

5,00

Mn

0,40

1,20

Mg

0,20

0,80

Cr

0,10

Zn

0,25

Zr+Ti

0,20

COMPOSICIÓN QUÍMICA

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS (a temperatura ambiente de 20ºC)

Potencial de
disolución

V

-0,78

Conductividad
eléctrica
% IACS

T4 - 34

T6 - 40

Resistividad
eléctrica a

20ºC - μ  cm

T4 - 5,1

T6 - 4,3

Conductividad
térmica
W / m K

T4 - 134

T6 - 155

Coeficiente de
dilatación lineal

1 / 10 6 K

22,7

Intervalo
de fusión

ºC

505 - 640

Peso
específico

g / cm3

2,80

Módulo
elástico
N / mm2

73.000

Total

0,15

Ti

0,15

PRODUCTOS : Barras, perfiles extruidos, tubos, chapas, planchas.

Otros elementos

DurezaCaracterísticas a la tracción

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS (a temperatura ambiente de 20ºC)

55

110

110

140

55

110

140

Brinell
(HB)

Resistencia a
la cizalladura

 N  / mm2

130

260

265

290

130

260

290

Límite a la
fatiga

N / mm2

180

280

280

290

180

280

290

Alargamiento
A 5,65 %

20

18

9

12

20

18

12

Límite elástico
Rp 0,2. N / mm2

85

275

275

425

85

275

425

190

430

435

485

190

430

485

Carga de rotura
Rm. N / mm2

Estado

0

T4

T451

T6

0

T4

T6

C
H

A
PA

S

Espesor
mm

0,35<e<12

0,35<e<12

12<e<60

0,35<e<6

s<800

s<16000

s<16000

B
A

R
R

A
S

2
0
1
4

2
0
1
4

C
O

B
R

E
A
L
T
O

K
 1

4

EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES

Austria -Önorm
AlCuSiMn

Canadá - C.N.D.
CS41M

E.E.U.U. - A.A.
2014

España - U.N.E.
L-3130 / 38.313

Francia - Afnor
A - U4SG

Reino Unido - B.S.
H 15

Italia - U.N.I.
3581 / 9002-P3

Japón - J.I.S.
A 3 x 1

E.N.
EN-AW-2014

Rusia - G.O.S.T.Suiza - V.S.M.
AlCu4SiMn

Suecia - S.I.S.
4338

Alemania - D.I.N.
AlCuSiMn / 3.1255

Polonia - P.L.
PA33

Noruega - N.S.
17.105

Hungría - M.S.Z.
AlCu4SiMn

EQUIVALENCIAS NACIONALES, NORMAS Y NOMBRES COMERCIALES

ISO ESPAÑA ALEMANIA CANADA E.E.U.U. FRANCIA REINO UNIDO ITALIA OTROS
AlCu4SiMg L-313 17/14 CS41M ASTM B209/210/211 AU4SG 2014A-3L62 14 S 17105

Alucor 66 17/16 CS41N ASTM B221/241/247 Duralumin RS GB 26S FD 14 PA33
Earlumin 44 S AK3-AK34 26 S MILL-A-22771 Carbium dur AWCO 305 AV 14 4338
B56S 2140 24430 QQ-A-200/2 Durcilium fort Birmetal-478 SD 14 Avional 660
Cobrealtok 14 1826/27 CG42 QQ-A-225/4 BA 305 9002/3 Aludur 570

Avional 662 QQ-A-250/4 Durcilium K 26S
Hiduminium 66 Alradur Sl

6305
2595
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Siempre que se pueda es conveniente soldar por resistencia. La soldadura por fusión hace que las zonas próximas al cordón queden
con unas características mecánicas inferiores que el resto, lo que obliga a dar un tratamiento de temple y maduración posterior, por
lo que se aconseja partir de material sin tratar en estado recocido y tratarlo después de la soldadura.

OBSERVACIONES

ALEACIÓN: ALUMINIO-COBRE
PRODUCTOS : Barras, perfiles extruidos, tubos, chapas, planchas.

1Kg/mm2 = 9,81 N/mm2. ; 1N/mm2 = 1MPa.

APTITUDES TECNOLÓGICAS

COMPORTAMIENTO NATURAL:
 En ambiente rural
 En ambiente industrial
 En ambiente marino
 En agua de mar

SOLDADURA:
 A la llama
 Al arco bajo gas argón
 Por resistencia eléctrica
 Braseado

MECANIZACIÓN:
 Fracmentación de la viruta
 Brillo de supeficie

ANODIZADO:
 De protección
 Decorativo
 Anodizado duro

RECUBRIMIENTO:
 Lacado
 Galvanizado
 Níquel químico

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA ALEACIÓN A DIFERENTES TEMPERATURAS

A 5, 65

13

Rm

510

Rp 0,2

450

A 5, 65

13

Rm

495

Rp 0,2

425

A 5, 65

13

Rm

485

Rp 0,2

415

A 5, 65

13

Rm

435

Rp 0,2

395

A 5, 65

15

Según normas A.A.Rm N/mm2; Rp N/mm2; A 5,65 %.

Rp 0,2

495

Rm

580T6

-195ºC -80ºC -30ºC +25ºC +100ºCEstado

A 5, 65

20

Rm

110

Rp 0,2

90

A 5, 65

38

Rm

65

Rp 0,2

50

A 5, 65

52

Rm

45

Rp 0,2

34

A 5, 65

65

Rm

34

Rp 0,2

24

A 5, 65

72

Rp 0,2

240

Rm

275T6

+150ºC +205ºC +260ºC +315ºC +370ºCEstado

TRATAMIENTOS DEL ALUMINIO

T4

T6

Estado

� Intervalo de temperatura de forja: 380º - 460ºC.

� Recocido total: 420ºC, con enfriamiento lento hasta 250ºC.

� Recocido contra acritud: 340ºC.

505ºC± 5ºC

505ºC± 5ºC

Tratamiento de puesta
en solución Tª C

Agua a 40ºC máx.

Agua a 40ºC máx.

Medio de temple Maduración
natural

5 días mínimo

19 a 20 horas a 190ºC ± 5ºC ó 10 horas a 190ºC ± 5ºC

Tratamientos de maduración artificial.
Mantenimiento a Tª en horas

Muy buena.

Regular.
Mala, evitar.

Buena.

Estado: T4 Estado: T4

2
0
1
4

2
0
1
4

C
O

B
R

E
A
L
T
O

K
 1

4

Aleación para
uso alimenticio: NO

RADIOS DE PLEGADO

Para conocer el radio multiplicar el espesor de la chapa por el coeficiente e.

90º Estado 0,5<e<1,5 mm. 1,5<e<3,0 mm. 3,0<e<6,0 mm. 6,0<e<9,0 mm. 9,0<e<12,5 mm.
0 0,0 1,0 1,5 2,5 4,0

T4/T451 3,0 5,0 5,0 8,0 8,0
T6/T651 5,0 7,0 7,0 10,0 10,0

180º Estado 0,5<e<1,5 mm. 1,5<e<3,0 mm. 3,0<e<6,0 mm. 6,0<e<9,0 mm. 9,0<e<12,5 mm.
0 0,5 1,0 - - -

T4/T451 3,0 5,0 - - -
T6/T651 - - - - -

Recomendamos evitar que las chapas estén al aire y se sequen inmediatamente si se cortan con water-jet para evitar su
corrosión y aparición de manchas.



TUBOS REDONDOS DE ALUMINIO

Volver
    

 

Medidas disponibles en stock o corto plazo de entrega

Acabado superficial: En bruto (sin lacar ni anodizar)

Longitud aproximada de las barras 6 metros

Podemos suministrar perfi les anodizados o lacados según medida y / o cantidad mínima

Imágenes de producto

     

     

EXT INT PARED PESO ALEACIONES DISPONIBLES SEGÚN MEDIDAS

mm (A) mm (B) mm (C ) kg/m  

4 2 1 0,03 1050

5 3 1 0,04 6060/6063

6 4 1 0,04 6060/6063 - 6061

6 3 1,5 0,06 6060/6063

7 5 1 0,05 6060/6063

8 6 1 0,06 6060/6063

8 5 1,5 0,09 6060/6063

9,9 6,2 1,85 0,13 6060/6063

10 8 1 0,08 1050 - 6060/6063 - 6061

10 7 1,5 0,11 6060/6063

10 6 2 0,14 6060/6063

10 5 2,5 0,16 6060/6063

10 4 3 0,18 6060/6063

12 10 1 0,10 6060/6063 -  6082 - 6082*

12 9 1,5 0,14 6060/6063 - 6082

12 8 2 0,18 1050 - 6060/6063

12 6 3 0,24 6060/6063

13 11 1 0,11 6060/6063

13 10,5 1,25 0,13 6060/6063

13 10 1,5 0,15 6060/6063

13 7 3 0,26 6060/6063

14 12 1 0,11 6060/6063 - 6082 - 6082*

14 11 1,5 0,16 6060/6063

14 10 2 0,21 6060/6063

14 9 2,5 0,25 6060/6063

14 8 3 0,29 6060/6063

15 13 1 0,12 6060/6063 - 5754

15 12 1,5 0,18 6060/6063

15 11 2 0,23 6060/6063

16 14 1 0,13 6060/6063 - 7020

16 13 1,5 0,19 6060/6063

16 12 2 0,25 6060/6063

16 10 3 0,34 6060/6063 - 7020

16 8 4 0,42 1050

17,12 11,05 3,035 0,38 6060/6063

18 16 1 0,15 6060/6063

18 15 1,5 0,22 6060/6063

18 14 2 0,28 6060/6063

18 12 3 0,40 6060/6063

18 10 4 0,49 6060/6063

19 16 1,5 0,23 7020

http://www.lumetalplastic.com/dural_prin.html
http://www.lumetalplastic.com/img/dural_tubo_red_01.jpg


19 16 1,5 0,23 7020

19 15 2 0,30 7020

20 19 0,5 0,09 2024

20 18 1 0,17 6060/6063

20 17 1,5 0,24 6060/6063 -  7020

20 16 2 0,32 6060/6063 - 6082

20 15 2,5 0,38 6060/6063

20 14,5 2,75 0,42 2007

20 14 3 0,45 5754 - 6060/6063 - 6082

20 12 4 0,56 6060/6063

20 10 5 0,66 2007 - 6060/6063

21 17 2 0,33 6060/6063

21 15 3 0,48 6060/6063

22 20 1 0,18 6060/6063 - 6082 - 6082*

22 19 1,5 0,27 6060/6063 - 6082 - 7020

22 18 2 0,35 6060/6063 - 6082

22 17 2,5 0,43 6060/6063

22 16 3 0,50 6060/6063 - 7020

22 12 5 0,75 6082

24 21 1,5 0,30 6060/6063

24 20 2 0,39 6060/6063

25 23 1 0,21 6060/6063

25 22 1,5 0,31 5754 - 6060/6063 - 6082 - 7020

25 21 2 0,40 2024 - 5754 - 6060/6063 - 6082 - 6082* - 7020

25 20 2,5 0,49 5083 - 6060/6063 - 6082 - 6082* - 7020

25 19 3 0,58 5754 - 6060/6063 - 6082 - 7020

25 18 3,5 0,66 6060/6063

25 17 4 0,74 6060/6063

25 15 5 0,88 5754 - 6060/6063 - 6082

25 13 6 1,00 2007

25,6 16,5 4,55 0,84 6060/6063

26,5 20,5 3 0,62 6060/6063

27 25 1 0,23 6060/6063

27 19 4 0,81 2007

28 25 1,5 0,35 6060/6063

28 24 2 0,46 6060/6063 - 7020

28 24 2 0,46 6060/6063 - 6082* - 7020

28 23 2,5 0,56 6060/6063

28 22 3 0,66 5754 - 6060/6063

28 20 4 0,84 6060/6063 - 7020

28,3 17 5,65 1,13 5754

30 28 1 0,26 6060/6063 - 6082*

30 27 1,5 0,38 5754 - 6060/6063 - 6082

30 26 2 0,49 6060/6063 - 7020 - 7075

30 25 2,5 0,60 5754 - 6060/6063

30 24 3 0,71 2007 - 2024- 5083 - 6060/6063 - 6082

30 22 4 0,91 5083 - 6060/6063 - 6060* - 6082

30 20 5 1,10 2007 - 5754 - 6060/6063 - 6082

30 18 6 1,27 6005

30 15 7,5 1,48 6005 - 6060/6063

30 14 8 1,55 6101

32 30 1 0,27 6060/6063 - 6082 - 6082*

32 29 1,5 0,40 6060/6063 - 6082 - 6082* - 7020

32 28 2 0,53 5754 - 6060/6063

32 27 2,5 0,65 6060/6063

32 26 3 0,77 6060/6063

32 24 4 0,99 6060* - 6101

32 22 5 1,19 2007

32,6 28,6 2 0,54 6060/6063

33 28 2,5 0,67 6060/6063 - 7020

33 26 3,5 0,91 6060/6063



33 25 4 1,02 6060/6063

35 33 1 0,30 6060/6063

35 32 1,5 0,44 6060/6063 - 6082 - 7020

35 31 2 0,58 6060/6063 - 7020

35 30 2,5 0,71 6060/6063 - 7020

35 29 3 0,84 2007 - 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6101

35 27 4 1,09 6005 - 6060/6063

35 25 5 1,32 5754 - 6060/6063 - 6082

35 23 6 1,53 6060*

35 20 7,5 1,81 6060/6063

36 30 3 0,87 1050 - 2007 - 6060/6063 - 6060*

36 28 4 1,13 6060/6063

36,2 25,5 5,35 1,45 6060/6063

38 35 1,5 0,48 6060/6063

38 34 2 0,63 6060/6063

38 32 3 0,92 6060/6063

38 30 4 1,20 6060/6063

38,1 36,32 0,89 0,29 2024

40 38 1 0,34 6060/6063

40 37 1,5 0,51 6060/6063 - 7020

40 36 2 0,67 6060/6063 - 6082 - 6082*

40 35 2,5 0,82 2007 - 6060/6063

40 34 3 0,98 2011 - 6060/6063 - 6060* - 6082

40 33 3,5 1,12 6060/6063

40 32 4 1,27 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6060* - 6082

40 30 5 1,54 2007 - 2030 - 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6082 - 6101

40 28 6 1,79 6060/6063 - 6060* - 7020

40 20 10 2,64 6005 - 6060/6063 - 6082

40 14 13 3,09 6005

41 33,5 3,75 1,23 7020

42 40,2 0,9 0,33 7075*

42 39 1,5 0,53 6082*

42 38 2 0,70 6060/6063

42 36 3 1,03 6060/6063

42 35 3,5 1,19 6060/6063

42 34 4 1,34 2007

42 28 7 2,16 6060*

42 18 12 3,17 2007

44 42,2 0,9 0,34 7075*

45 43 1 0,39 6060/6063

45 42,2 1,4 0,54 6082*

45 42 1,5 0,57 6060/6063 - 6082 - 6082* - 7020

45 41 2 0,76 6060/6063

45 40 2,5 0,93 6060/6063

45 39 3 1,11 6060/6063

45 37 4 1,44 6060/6063 - 6060*

45 35 5 1,76 5754 - 6060/6063 - 7020

45 29 8 2,60 7020

45 25 10 3,08 6005 - 6060/6063

47 44,8 1,1 0,44 6060/6063

47 43 2 0,79 6060/6063

48 45,2 1,4 0,57 6082*

48 45 1,5 0,61 7020

48 44 2 0,81 6060/6063

48 42 3 1,19 6060/6063

48 40 4 1,55 6060/6063

49 44 2,5 1,02 6060/6063

50 48,2 0,9 0,39 6082* - 7075*

50 47 1,5 0,64 6060/6063 - 6060*

50 46 2 0,84 6060/6063 - 6060* - 6082

50 45 2,5 1,04 6060/6063 - 6060*



50 45 2,5 1,04 6060/6063 - 6060*

50 44 3 1,24 6060/6063 - 6060* - 6082

50 43 3,5 1,43 6060/6063

50 42 4 1,62 5083 - 6060/6063 - 6082

50 40 5 1,98 2007 - 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6060* - 6082 - 6101 - 7020

50 38 6 2,32 6060/6063

50 36 7 2,65 7075

50 34 8 2,96 6060/6063 - 6060* - 6082 - 7020

50 30 10 3,52 2007 - 6005 - 6060/6063 - 6082

50,8 31,76 9,52 3,46 6082

51 47 2 0,86 6060/6063

51 43 4 1,65 5754

52 50,2 0,9 0,40 7075*

52 49 1,5 0,67 6060/6063

52 40 6 2,43 6060/6063

52 38 7 2,77 6023

53 45 4 1,72 6082

54 51 1,5 0,69 6060/6063

54 50 2 0,91 6060/6063

55 52,2 1,4 0,66 6082 - 6082*

55 52 1,5 0,71 6060/6063 - 7020

55 51 2 0,93 6060/6063

55 50 2,5 1,15 6060/6063

55 49 3 1,37 6012

55 45 5 2,20 6060/6063

55 39 8 3,31 2007 - 6060/6063

55 35 10 3,96 6005

56 52 2 0,95 6060/6063

56 50 3 1,40 5754 - 6060/6063

56 40 8 3,38 2007

58 55,2 1,4 0,70 6082 - 6082*

58 52 3 1,45 6060/6063

60 58,2 0,9 0,47 7075*

60 57,6 1,2 0,62 6082*

60 57 1,5 0,77 6060/6063 - 7020

60 56 2 1,02 6060/6063 - 6060* - 6082

60 55 2,5 1,26 6060/6063

60 54 3 1,50 2007 - 5083 - 6060/6063 - 6060*

60 52 4 1,97 5083 - 6060/6063

60 50 5 2,42 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6060* - 6082 - 7020

60 48 6 2,85 5083 - 6060/6063 - 6082

60 44 8 3,66 2007 - 6005 - 6060/6063

60 40 10 4,40 6005 - 6060/6063 - 6060/6063* - 6082

60 30 15 5,94 6005 - 6060/6063

60 20 20 7,04 6023 - 6060/6063

62 60,3 0,85 0,46 7075*

62 50 6 2,96 6060*

63 59 2 1,07 5754

63 47 8 3,87 6101

63 31 16 6,61 2007

65 61 2 1,11 6060/6063

65 60 2,5 1,37 6060/6063

65 55 5 2,64 6060/6063 - 6082

65 45 10 4,84 5083 - 6005

65 22 21,5 8,23 5754

68 66 1 0,59 7075

70 66 2 1,20 5754 - 6060/6063 - 6060*

70 65 2,5 1,48 6060/6063 - 6060*

70 64 3 1,77 6060/6063 - 6060* - 6082

70 62 4 2,32 6060/6063

70 60 5 2,86 5083 - 6060/6063 - 6060* - 6101 - 7020



70 60 5 2,86 5083 - 6060/6063 - 6060* - 6101 - 7020

70 58 6 3,38 6082

70 54 8 4,36 6005 - 6060* - 6082 - 7020

70 50 10 5,28 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6082

70 40 15 7,26 6005

70 30 20 8,80 6005

72 63 4,5 2,67 2007

75 73 1 0,65 6060

75 71 2 1,28 5754 - 6060/6063 - 6060*

75 70 2,5 1,59 6060/6063 - 6060*

75 69 3 1,90 6060*

75 65 5 3,08 6060/6063 - 7020

75 61 7 4,19 6060*

75 55 10 5,72 6005 - 6082

76 70 3 1,93 6060/6063

80 77,6 1,2 0,83 7075

80 77 1,5 1,04 6060/6063

80 76,6 1,7 1,17 6060/6063

80 76 2 1,37 5754 - 6060/6063

80 75 2,5 1,70 6060/6063

80 74 3 2,03 6005 - 6060/6063 - 6060*

80 72 4 2,67 5754 - 6060/6063

80 70 5 3,30 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6060* - 6082 - 6101

80 68 6 3,91 6060/6063 - 6101

80 64 8 5,07 6082 - 6101

80 60 10 6,16 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6082

80 50 15 8,58 6005

80 40 20 10,56 2007 - 6005 - 7020

80 30 25 12,10 2007

81 65 8 5,14 6060*

81 60 10,5 6,51 6060*

81,2 76,2 2,5 1,73 6060*

84 80 2 1,44 6060/6063

85 81 2 1,46 6060/6063

85 80 2,5 1,81 6060/6063

85 79 3 2,16 6060/6063

85 75 5 3,52 6005 - 6060/6063 - 7020

85 65 10 6,60 6005

85 50 17,5 10,39 6101

85 45 20 11,44 6082

86 80 3 2,19 6060/6063

90 86 2 1,55 6060/6063

90 85 2,5 1,92 6060/6063

90 84 3 2,30 6060/6063

90 82 4 3,03 6060/6063

90 80 5 3,74 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6082

90 78 6 4,43 6060*

90 74 8 5,77 5083

90 70 10 7,04 6005 - 6060* - 6082

90 60 15 9,90 6005 - 6082 - 7020

90 50 20 12,32 6005

90 40 25 14,29 6005

95 90 2,5 2,03 6060/6063

95 85 5 3,96 6082

95 80 7,5 5,77 6060/6063

100 96 2 1,72 6060/6063 - 6060*

100 95 2,5 2,14 5754 - 6060* - 6060/6063

100 94 3 2,56 6060/6063 - 6060* - 6101

100 92 4 3,38 6060/6063 - 6060* - 6101

100 90 5 4,18 5083 - 5754 - 6060/6063 - 6060* - 6082 - 6101

100 88 6 4,96 5083 - 6060* - 6082 - 6101



100 84 8 6,47 2007 - 6060/6063 - 6082 - 6101

100 80 10 7,92 2007 - 2030 - 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082 - 6101

100 75 12,5 9,62 6060/6063

100 70 15 11,22 6005 - 6060/6063 - 6082 - 7022

100 68 16 11,82 6082

100 60 20 14,07 6005 - 7020

100 50 25 16,49 2007 - 6005

102 90 6 5,07 6005 - 6060/6063

102 77 12,5 9,84 6005

102 85 8,5 6,99 6060*

105 100 2,5 2,25 6060/6063

105 85 10 8,36 6060/6063

105 75 15 11,88 6005

106 100 3 2,72 6060/6063 - 6060*

106 90 8 6,90 6060*

106 76 15 12,01 6005

108 100 4 3,66 5754 - 6060/6063

110 104 3 2,82 6060/6063

110 100 5 4,62 2011 - 5754 - 6060/6063 - 6082

110 97 6,5 5,92 6060/6063

110 94 8 7,18 5083

110 90 10 8,80 6005 - 6060/6063 - 6060*

110 86 12 10,34 2007

110 80 15 12,53 6082

110 70 20 15,83 6005 - 6082

110 60 25 18,69 6060/6063

112 100 6 5,59 6060*

114 98 8 7,46 6060*

114 94 10 9,15 6060*

114,5 92 11,25 10,22 6060*

114,55 92,01 11,27 10,24 6060/6063

115 95 10 9,24 6060/6063

120 116 2 2,08 6060*

120 115 2,5 2,58 5754

120 114 3 3,09 6060/6063

120 112 4 4,08 6060*

120 110 5 5,06 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6082

120 108 6 6,02 6060 - 6101

120 106 7 6,96 2007 - 6060* - 6060/6063

120 104 8 7,88 5083 - 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6082

120 100 10 9,68 2030 - 5083 - 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082 - 6101

120 95 12,5 11,82 6005

120 90 15 13,85 2007 - 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082

120 80 20 17,59 2007 - 6005 - 6060/6063

120 70 25 20,89 6005 - 7020

120 60 30 23,75 6005 - 6060/6063

122 111 5,5 5,64 6060*

122 108 7 7,08 6060*

125 120 2,5 2,69 6060/6063

125 119 3 3,22 6060/6063

125 117 4 4,26 6060/6063

125 115 5 5,28 6060/6063 - 6082

125 105 10 10,12 6005 - 6023 - 6060*

125 40 42,5 30,84 6082

130 125 2,5 2,80 6060/6063

130 124 3 3,35 6060/6063

130 122 4 4,43 6060*

130 120 5 5,50 6060/6063 - 6060** - 7020

130 118 6 6,54 6082

130 110 10 10,56 6005 - 6060* - 6082

130 100 15 15,17 6005 - 6060* - 6060/6063



130 100 15 15,17 6005 - 6060* - 6060/6063

130 90 20 19,35 6005

130 80 25 23,09 6060/6063

131 125 3 3,38 6060/6063

133 127 3 3,43 6060/6063

135 125 5 5,72 6060/6063

138 132 3 3,56 6060/6063

140 136 2 2,43 6060/6063

140 132 4 4,79 6060*

140 130 5 5,94 6060/6063 - 6082

140 125 7,5 8,74 6005

140 124 8 9,29 6060/6063

140 120 10 11,44 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082

140 110 15 16,49 2007 - 6005

140 100 20 21,11 6005 - 6060*

140 90 25 25,29 6005

140 80 30 29,03 6082

144 122 11 12,87 6060*

145 112 16,5 18,65 6060/6063

150 144 3 3,88 6060/6063 - 6060*

150 142 4 5,14 6060*

150 140 5 6,38 6060/6063 - 6060*

150 135 7,5 9,40 6060*

150 138 6 7,60 6060/6063

150 134 8 9,99 5083 - 6060/6063

150 130 10 12,32 6060/6063 - 6060* - 6082

150 128 11 13,45 6060*

150 125 12,5 15,12 6060/6063

150 120 15 17,81 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082

150 110 20 22,87 2007 - 6005

150 100 25 27,49 6005 - 6060/6063 - 6082

150 90 30 31,67 6005 - 6060/6063

152 140 6 7,71 6060*

152 132 10 12,49 6060*

155 149 3 4,01 6060/6063

155 100 27,5 30,84 6060/6063

156 150 3 4,04 1050 - 5754 - 6060/6063

157 150 3,5 4,73 5754

158 154 2 2,74 5754

159 154 2,5 3,44 6005

160 154 3 4,14 5754 - 6060/6063

160 150 5 6,82 5754 - 6060/6063 - 6101

160 148 6 8,13 6060/6063 - 6082 - 6101

160 146 7 9,42 6101

160 144 8 10,70 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6101

160 140 10 13,19 6060* - 6082 - 6101

160 140 10 13,19 6060/6063 - 6082

160 130 15 19,13 6005 - 6082

160 120 20 24,63 2007 - 6005 - 6060/6063

160 100 30 34,31 2007 - 6082

165 155 5 7,04 6060/6063

166 148 8 12,43 1050

170 164 3 4,41 6060/6063

170 160 5 7,26 6005 - 6060/6063 - 6082

170 150 10 14,07 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082

170 146 12 16,68 6082

170 140 15 20,45 6005

170 130 20 26,39 6060/6063 - 6082

176 133,34 21,33 29,02 6061

180 170 5 7,70 6005 - 6060* - 6060/6063 - 6082

180 168 6 9,18 6060/6063 - 6060** 

180 164 8 12,10 6060*



180 164 8 12,10 6060*

180 160 10 14,95 5083 - 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6082

180 150 15 21,77 6005 - 6060/6063 - 6082

180 140 20 28,15 6005 - 6060/6063

180 100 40 49,26 6005 - 6082

182 160 11 16,55 6060*

184 176 4 6,33 6060/6063

185 165 10 15,39 6082

190 184 3 4,93 6060/6063

190 183 3,5 5,74 5754

190 182 4 6,54 6060/6063

190 180 5 8,14 6060/6063 - 6082

190 174 8 12,81 6060/6063

190 170 10 15,83 6060/6063

200 194 3 5,20 6060/6063

200 192 4 6,90 6005 - 6060/6063 - 6061

200 190 5 8,58 6060/6063 - 6082 - 6101

200 188 6 10,24 6005 - 6060/6063 - 6101

200 184 8 13,51 6005 - 6060/6063

200 180 10 16,71 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6082

200 176 12 19,84 6101

200 175 12,5 20,62 6005 - 6060/6063 - 6060* - 6060**

200 174 13 21,38 6060**

200 170 15 24,41 6060**

200 160 20 31,67 5754 - 6005 - 6060/6063

200 150 25 38,48 6060/6063 - 6060**

200 140 30 44,86 6082

200 100 50 65,97 6082

205 180 12,5 21,17 6060/6063

210 200 5 9,02 6005 - 6060/6063

210 190 10 17,59 6082 - 6060**

210 180 15 25,73 6060**

210 170 20 33,43 6060/6063 - 6060** - 6082

210 160 25 40,68 6082

210 112 49 69,40 6082

212 192 10 17,77 6060/6063

219 211 4 7,56 6060/6063

220 210 5 9,46 6060/6063

220 208 6 11,29 6082

220 200 10 18,47 6060/6063 - 6060** - 6082

220 190 15 27,05 6060/6063 - 6060** - 6082

220 180 20 35,19 6082

220 170 25 42,88 6060/6063 - 6082

220 160 30 50,14 6082

221,5 160 30,75 51,60 6060/6063

225 195 15 27,71 6060**

230 220 5 9,90 6060/6063

230 210 10 19,35 6005 - 6082

230 200 15 28,37 1350 - 6005 - 6060/6063 - 6060** - 6082

230 190 20 36,95 6082

230 180 25 45,08 6060/6063 - 6082

235 185 25 46,18 6005 - 6082

236 230 3 6,15 6060/6063

240 230 5 10,34 6060/6063

240 220 10 20,23 6060/6063 - 6060**

240 215 12,5 25,01 6060/6063

240 210 15 29,69 6060/6063 - 6060**

240 200 20 38,70 6082

240 180 30 55,42 6082

240 140 50 83,57 6082

248 229 9,5 19,93 6060/6063



248 229 9,5 19,93 6060/6063

250 240 5 10,78 6060/6063

250 238 6 12,88 6060/6063

250 234 8 17,03 6060/6063 - 6101

250 230 10 21,11 6060/6063 - 6060** - 6082

250 220 15 31,01 6005 - 6060/6063 - 6060**

250 210 20 40,46 6005 - 6060/6063

250 200 25 49,48 6005

260 250 5 11,22 5754 - 6005 - 6060/6063

260 240 10 21,99 6060/6063

260 230 15 32,33 6060/6063 - 6060**

260 220 20 42,22 6082

260 200 30 60,70 6060/6063 - 6082

262 190,5 35,75 71,15 6005 - 6060/6063

266 248 8 20,35 1050

266,7 190,5 38,1 76,61 6082

267 150 58,5 107,29 6082

270 250 10 22,87 6082

270 235 17,5 38,87 6060**

270 220 25 53,88 6005

273 265 4 9,47 6060/6063

280 266 7 16,81 6082

280 260 10 23,75 6060/6063 - 6060** - 6082

280 250 15 34,97 6060/6063 - 6082

280 240 20 45,74 6005 - 6082

280 220 30 65,97 6082

280 180 50 101,16 6082

285 260 12,5 29,96 6060/6063 - 6060**

285 245 20 46,62 6082 - 6060**

285 235 25 57,18 6060/6063 - 6060**

285 233 26 59,24 6060**

290 260 15 36,29 6005

290 250 20 47,50 6005 - 6082

290 190 50 105,56 6005

300 292 4 10,42 6060/6063

300 286 7 18,04 6101

300 284 8 20,55 6060/6063

300 280 10 25,51 6060/6063 - 6060**

300 277 11,5 29,18 6005

300 260 20 49,26 6082

300 232 34 79,56 6005 - 6082

300 180 60 126,67 6082

301 270 15,5 38,93 6082

301 268 16,5 41,29 6082

302 279 11,5 29,39 6005

303 267 18 45,13 6060/6063 - 6060**

308 255 26,5 65,62 6060/6063

310 270 20 51,02 6060/6063 - 6060**

310 260 25 62,67 6060/6063

310 255 27,5 68,34 6060/6063

312 300 6 16,15 6060/6063

320 309 5,5 15,22 6060/6063

320 300 10 27,27 6060/6063 - 6082

320 290 15 40,24 6082

322 288 17 45,61 6060/6063

323,9 289,4 17,25 46,53 5083

324 311 6,5 18,15 6060/6063

325 291 17 46,06 6060/6063 - 6060**

330 272 29 76,78 5083

330 250 40 102,04 6061

330 230 50 123,15 6082



330 230 50 123,15 6082

350 338 6 18,16 5754

350 330 10 29,91 6060/6063 - 6082

350 318 16 47,01 6060/6063

350 250 50 131,95 6082

355 325 15 44,86 6060/6063

360 326 17 51,29 6060/6063 - 6060**

365 314 25,5 76,15 6060/6063 - 6060**

365 275 45 126,67 6060/6063

366 350 8 25,19 6060/6063

378 335 21,5 67,42 6060/6063

380 334 23 72,23 6060/6063

380 300 40 119,63 6082

386 346 20 64,39 6060/6063

390 338 26 83,25 6060/6063

395 375 10 33,87 6060/6063

400 379 10,5 35,98 6060/6063

400 368 16 54,05 6060/6063

400 356 22 73,15 6082

400 340 30 97,64 6082

400 300 50 153,94 6082

400 270 65 191,54 6082

410 374 18 62,07 6101

420 380 20 70,37 6060/6063 - 6101

480 460 10 41,34 6060/6063

     

  

6060* Tubo redondo CALIBRADO, exterior ISO K13, interior ISO H11 

6060** Tubo redondo CALIBRADO, exterior ISO K15, interior ISO M15 

6082* Tubo redondo con TEST DE ULTRASONIDO y ANODIZADO 

7075* Tubo redondo con TEST DE ULTRASONIDO y ANODIZADO

Aleaciones SIN asterisco (*), tubos redondos EXTRUIDOS

 

     

   



Síguenos:

   

fr pt en

Índice > Industria > Perfiles normalizados
 

Tubos cuadrados
de aluminio

l x l x e
(mm)

Peso
kg/m

MIx

cm4

Wx

cm3

Simagaltok 63
EN AW 6063

Simagaltok 82
EN AW 6082

15 x 15 x 1,5 0,230 0,249 0,332   

15 x 15 x 2,0 0,295 0,300 0,400   

16 x 16 x 1,5 0,247 0,308 0,385   

20 x 20 x 1,5 0,315 0,637 0,637   

20 x 20 x 2,0 0,408 0,787 0,787   

20 x 20 x 2,5 0,496 0,911 0,911   

20 x 20 x 3,0 0,578 1,013 1,013   

25 x 25 x 1,5 0,400 1,303 1,042   

25 x 25 x 2,0 0,522 1,635 1,308   

25 x 25 x 3,0 0,748 2,169 1,735   

30 x 30 x 1,5 0,485 2,321 1,548   

30 x 30 x 2,0 0,635 2,942 1,961   

30 x 30 x 3,0 0,919 3,985 2,657   

35 x 35 x 1,5 0,570 3,767 2,153   

35 x 35 x 2,0 0,748 4,809 2,748   

40 x 40 x 1,5 0,655 5,715 2,858   

40 x 40 x 2,0 0,862 7,337 3,668   

40 x 40 x 2,5 1,063 8,828 4,414   

40 x 40 x 3,0 1,259 10,197 5,099   

40 x 40 x 4,0 1,633 12,595 6,298   

45 x 45 x 1,5 0,740 8,241 3,663   

45 x 45 x 2,0 0,975 10,624 4,722   

^ Ir a la parte superior de la página

http://www.facebook.com/pages/Alu-Stock/121691331245845
http://www.youtube.com/user/ExpertosenAluminio
http://arquitecturadealuminio.wordpress.com/
http://www.panoramio.com/user/6335182
http://www.alu-stock.es/fr/catalogue/industrie/profils/tubes-carres.html
http://www.alu-stock.es/pt/catalogo/industria/perfis/tubos-quadrados.html
http://www.alu-stock.es/en/catalog/industry/profiles/square-tubes.html
http://www.alu-stock.es/index.html
http://www.alu-stock.es/index_industria.html
http://www.alu-stock.es/catalogo/perfiles/resumen.html
http://www.alu-stock.es/catalogo/index.html


^ Ir a la parte superior de la página

l x l x e
(mm)

Peso
kg/m

MIx

cm4

Wx

cm3

Simagaltok 63
EN AW 6063

Simagaltok 82
EN AW 6082

50 x 50 x 1,5 0,825 11,419 4,568   

50 x 50 x 2,0 1,089 14,771 5,908   

50 x 50 x 2,4 1,295 17,300 6,920   

50 x 50 x 3,0 1,599 20,849 8,340   

50 x 50 x 4,0 2,087 26,153 10,461   

50 x 50 x 5,0 2,552 30,750 12,300   

56 x 56 x 3,0 1,803 29,871 10,668   

60 x 60 x 1,5 0,995 20,033 6,678   

60 x 60 x 2,0 1,315 26,046 8,682   

60 x 60 x 3,0 1,939 37,141 12,380   

60 x 60 x 4,0 2,540 47,070 15,690   

65 x 65 x 1,5 1,080 25,619 7,883   

70 x 70 x 1,5 1,165 32,157 9,188   

70 x 70 x 2,0 1,542 41,961 11,989   

70 x 70 x 3,0 2,279 60,273 17,221   

70 x 70 x 4,0 2,994 76,947 21,985   

80 x 80 x 2,0 1,769 63,315 15,829   

80 x 80 x 3,0 2,620 91,445 22,861   

80 x 80 x 4,0 3,447 117,385 29,346   

80 x 80 x 5,0 4,253 141,250 35,313   

80 x 80 x 8,0 6,532 201,523 50,381   

90 x 90 x 2,0 1,996 125,545 25,109   

^ Ir a la parte superior de la página

l x l x e
(mm)

Peso
kg/m

MIx

cm4

Wx

cm3

Simagaltok 63
EN AW 6063

Simagaltok 82
EN AW 6082

100 x 100 x 2,0 2,223 154,578 30,916   

100 x 100 x 2,5 2,764 182,709 36,592   

100 x 100 x 4,0 4,355 236,339 47,268   

100 x 100 x 5,0 5,387 286,583 57,317   

100 x 100 x 10,0 10,206 492,000 98,400   

120 x 120 x 2,0 2,676 219,134 36,522   

120 x 120 x 2,5 3,331 270,495 45,082   

120 x 120 x 3,0 3,980 320,533 53,422   

120 x 120 x 4,0 5,262 416,734 69,456   

120 x 120 x 5,0 6,521 507,917 84,653   

135 x 135 x 3,0 4,491 460,231 68,182   



135 x 135 x 3,0 4,491 460,231 68,182   

150 x 150 x 3,0 5,001 635,569 84,743   

150 x 150 x 4,0 6,623 830,526 110,737   

150 x 150 x 5,0 8,222 1017,417 135,656   

150 x 150 x 8,0 12,882 1531,934 204,258   

160 x 160 x 3,0 5,341 774,261 96,783   

200 x 200 x 5,0 11,057 2473,250 247,325   

205 x 205 x 4,0 9,117 2166,351 211,351   

250 x 250 x 6,0 16,602 5814,227 465,138   

250 x 250 x 10,0 27,216 9232,000 738,560   

 

Material normalmente en stock

Material en existencia esporádica o plazo corto de entrega

Material bajo pedido y cantidad mínima

 

Mlx: Momento de inercia respecto al eje x.

Mly: Momento de inercia respecto al eje y.

Wx: Módulo de flexión respecto al eje x.

Wy: Módulo de flexión respecto al eje y.

Longitud estándar: 6050 mm.

Acabado estándar: bruto de fabricación (sin lacar ni anodizar)

Estados habituales:

  - Simagaltok 63/6063: T5

  - Simagaltok 82/6082: T6

Otros estados disponibles bajo pedido y cantidad mínima

Si no encuentra las dimensiones o aleaciones deseadas, consúltenos

o envíenos rellenado el formulario que aparece a continuación.

Solicitud de artículos fuera de catálogo

Nombre

E-mail

Empresa

Localidad

l mm

e mm

Cantidad metros

Aleación Otra aleación

Enviar Restablecer

 

> Volver al resumen de Perfiles normalizados de formas regulares

  

Síguenos en:

   

Alu-Stock Vitoria

945 29 00 97

Alu-Stock Barcelona

93 544 46 00

Alu-Stock Madrid

91 691 64 15
Mapa web

 

http://www.alu-stock.es/catalogo/perfiles/resumen.html
http://www.facebook.com/pages/Alu-Stock/121691331245845
http://www.youtube.com/user/ExpertosenAluminio
http://arquitecturadealuminio.wordpress.com/
http://www.panoramio.com/user/6335182
http://www.alu-stock.es/planovitoria.html
http://www.alu-stock.es/planobcn.html
http://www.alu-stock.es/planomadrid.html
http://www.alu-stock.es/mapaweb.html


   

945 29 00 97 93 544 46 00 91 691 64 15  
Aviso legalTelf. Atención al cliente 902 1050 08

 

http://www.facebook.com/pages/Alu-Stock/121691331245845
http://www.youtube.com/user/ExpertosenAluminio
http://arquitecturadealuminio.wordpress.com/
http://www.panoramio.com/user/6335182
http://www.alu-stock.es/planovitoria.html
http://www.alu-stock.es/planobcn.html
http://www.alu-stock.es/planomadrid.html
http://www.alu-stock.es/mapaweb.html
http://www.alu-stock.es/aviso.html



