
Diari de pràctiques: 

• 2 de Maig: Arribada al vaixell, a l’accés del mateix estava el 3r oficial de pont, 
el qual, em va acompanyar al pont per presentar-me a la 1a oficial de màquines, 
encarregada de prendre’m les dades. Seguidament, vaig anar a saludar al Cap de 
Màquines i al Capità. Un cop presentat als oficials, em van destinar un camarot i 
un cop ubicat vaig començar la meva primera guàrdia, de 20-24, la qual ja 
començava malament degut a un problema d’una de les depuradora de F.O. Tot i 
així, teníem una segona depuradora de F.O. Estava assignat amb el primer 
oficial de màquines, el qual em va estant ensenyant el procediment SEG. 07-09, 
o sigui, el procediment d’arrencada del vaixell, i després em va invitar a fer una 
volta per la sala de màquines. Durant el trajecte, la depuradora d’oli nº1, donava 
uns quants problemes degut a la temperatura, i cada quan s’havia d’anar-la a 
visitar, reiniciar la alarma, i regular el caudal de vapor i la pressió. Cap al final 
de la guàrdia es va tornar a muntar la depuradora, i el primer oficial, el caldereta 
i el l’electricista van comprovar si la reparació s’havia fet correctament, però 
després d’unes quantes proves semblava que no i de moment s’ha deixat 
aparcada.    

• 3 de maig: Guàrdia 08-12, amb el 1r oficial de màquines. Ja havíem arribat al 
port de Palma de Mallorca, al desconnectar els motors salten una sèrie d’alarmes 
del tot normals, però comença a fallar LCS del motor principal 3, indicant-nos 
una sèrie d’alarmes del tot incoherents. Es torna a reiniciar però el problema 
persisteix. Després amb el primer em va ensenyar a prendre les dades dels 
comptadors d’hores dels diferents dispositius, que un cop presses les havíem 
d’introduir en un full excel, i que seguidament ho havíem d’introduir en un 
programa oficial dissenyat per la pròpia companyia. Un cop fet els comptadors, 
a través de la pantalla del panell de control, el primer comprova els nivells d’oli 
dels càrters dels diferents motors i veu que s’han d’omplir. Amb el caldereta, 
vam anar sondant cadascun del càrter i omplint-los fins al nivell designat pel 1r 
oficial. Abans de començar a sondar vam fer el contraflux dels refredadors del 
S.E.C. (Sistema de Refredament Centralitzat (S.R.C.)) de baixa temperatura, per 
desenganxar totes aquelles impureses que s’hagin pogut adherir, això es realitza 
cada dos dies. Per últim, vam anar a la sala de màquines de proa, que és on estan 
els equips d’aire de condicionament, per prendre pressions, temperatures i hores, 
també allà estan els equips de refrigeració i de la gambuza. Guàrdia 13-17, amb 
la 3a oficial de màquines. Vam preparar la maquinària per sortir del port direcció 
Eivissa i després vam fer el part de màquines, que es basa en prendre 
temperatures, pressions,..., de coixinets, cilindres, combustible, aire, etc., o sigui 
dels motors principals i auxiliars. Després amb l’engreixador, vam netejar els 
pocetes de babord.  

• 4 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, posem les unitats de precalentament 
dels motors principals i obrim les purgues. Després, amb el caldereta, ens posem 
a netejar les turbos amb aigua. Guàrdia 20-24, abans de sortir de BCN, netegem 
el filtre de l’aspiració d’aigua salada al evaporador i fem manteniment del 



mateix registre, canviant els cargols per un de menys oxidats. Comprovem 
procediment S.E.G. 07-09, i sortim cap a Mallorca, un cop sortim de port 
comprovem procediment S.E.G. 07-13, o sigui, canviem combustible de G.O. a 
F.O. 

• 5 de maig: Guàrdia 08-12, atraquem a Mallorca, registre dels comptadors dels 
diferents dispositius i introduir-los a l’ordinador, fem manteniment del filtre 
automàtic d’oli nº1, amb l’engreixador, el 1r oficial de màquines i el caldereta, 
posant després el filtre desmuntat en un cubell amb gasoil, comprovem que les 
bateries i el motor d’un dels bots de salvament funcionen, amb la 3a oficial de 
màquines i l’electricista. Després amb l’electricista, comprovem la càrrega de les 
bateries de manteniment estiguin bé, també, un cop per setmana s’ha d’arrencar 
el motor d’emergència i que tot estigui bé. Finalment amb l’electricista anem a 
la sala de màquines de proa i fem el tractament químic dels baixos del vaixell, 
perquè no s’acumulin algues, bactèries,etc., i a més prenc les dades tant dels 
compressors de l’aire condicionat com dels equips frigorífics. Guàrdia 20-24, 10 
minuts abans de que comencés la guàrdia, salta l’alarma d’incendis en la zona de 
les depuradores, la 3a oficial, l’engreixador i jo anem cap allà, però a la zona de 
la caldera es comença a veure una espècie de fum, un cop allà ens vam donar 
compte que no era fum sinó una fuga de vapor. Es va trigar una estona en trobar 
quin era el problema, mentre que saltaven altres alarmes degut al vapor i ja 
havien arribat l’electricista i el caldereta, després d’haver-hi estat indagant, van 
veure que la fuita era produïda per una de les bombes de circulació d’estribord 
de gasos de la caldera. No es podia preparar la maquinària per a la sortida de 
port degut a que molts del equips van amb vapor. Mentre posem tot a punt per a 
la sortida, trasseguem G.O. al tanc sedimentari i al diari, i finalment via lliure 
cap a Maó. 

• 6 de maig: Guàrdia 08-12, vaig a recompte bidons d’olis i a sondar nivells amb 
el caldereta, a més de dur a terme les tasques rutinàries. Al final de la guàrdia, el 
cremador de la caldera s’apaga, i a més a la 13 havíem d’estar a punt per a sortir, 
el caldereta i l’electricista canvien la tovera, els electrons, el controlador del 
cremador en mode automàtic, etc., però res, inclús va venir el cap de màquines i 
el 1r oficial, aquest últim amb les especificacions del muntatge dels elèctrodes, 
les distàncies, etc., però el cremador seguia parant-se, informem a pont que 
degut a aquest problema s’ha de posposar la sortida. Al cap de res, van fer 
funcionar el cremador, posant els elèctrodes més separats del que deia en les 
especificacions del fabricant, demostrant així que una cosa es la teoria, i una 
altre molt diferent la pràctica. Un cop solucionat el problema, arranquem motors 
cap a BCN. Guàrdia 20-24, navegant cap a BCN, cap incidència. Arribada al 
port de BCN sense problema, deixem un auxiliar, el qual al dia següent li 
canviarem l’oli i li farem manteniment i arrancarem el que varem apagar. 

• 7 de maig: Guàrdia 08-12, la caldera torna a donar mal de caps, es torna a mirar 
la tovera, els elèctrodes,etc. Després de mirar i remirar, es troba l’autèntic 
causant de tot el problema, era el servomotor, que no regulava bé l’entrada 
d’aire ni l’entrada en acció de l’espurna. Podem dir que la caldera ja està 



arreglada. Seguidament ens posem a fer-hi el manteniment del motor auxiliar 1, 
canvi de filtres d’oli, canvi d’oli del càrter, del turbo i del regulador, reglatge de 
les vàlvules. Paral·lelament es feia el manteniment del filtre automàtic d’oli del 
mateix motor. Al tornar muntar el motor, ens fixem que el cargol, que tanca la 
purga del dipòsit d’oli del regulador, té trencada la rosca i el 1r oficial de 
màquines ha hagut demanar a taller que els hi fes un cargol nou. Fins que no es 
posi el cargol no es podrà posar en marxa el motor, mentrestant anem funcionant 
amb un auxiliar, reduint tots aquells serveis dels quals no prescindim. Guàrdia 
20-24, el cargol del regulador va ser canviat i vam poder acabant d’arrancar el 
motor auxiliar i substituint-lo per l’altre que el vam desconnectar per així 
recuperar les hores que no havia treballat l’altre motor, també varem fer 
manteniment de les turbos d’aquests. Quan varem apagar el segon motor vam 
poder-li apretar una de les purgues d’un dels cilindres que estava fluixa i 
canviar-li la filtrina. Després vam fer el manteniment dels refredadors. No hi 
havia gaire feina per fer perquè bàsicament s’havia dut tot a terme durant el dia, 
sobretot pel matí. 

• 8 de maig: Guàrdia 08-12, venen a fer el MARPOL I, que vol dir descàrrega 
dels tancs de sediments tant d’olis, com de combustibles i el de sentines, aquesta 
tasca va durar tota la guàrdia. Guàrdia 20-24, varem axicar la sentina dels 
motors auxiliars, degut a una fuita de gasoil, durant la guàrdia anterior, i sortim 
direcció a Palma de Mallorca. 

• 9 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, abans d’entrar a la màquina vaig anar 
amb l’electricista a arreglar un dels focus, ja que la regleta que connectava 
aquest es va fondre. Un cop a la màquina ens vam posar tots a baldejar la sentina 
de principals. Guàrdia 20-24, arribada a Eivissa, vaig amb l’engreixador i 
l’ajudo a netejar les safates d’excessos dels auxiliars per acabar de netejar el 
gasoil que encara hi quedava, després vam anar a pintar els terres dels 
magatzems i finalment amb el caldereta i l’electricista vam anar a fer 
manteniment de la boia de fuites del motor principal 3 i així s’acaba el 
manteniment del motor que es portava fent durant tot el dia. 

• 10 de maig: Guàrdia 08-12, durant la guàrdia anterior una de les bombes de 
circulació de gasos de la caldera s’havia parat, s’havia trencat el disc 
d’acoplament, degut a la força centrífuga, seccionant així els cargols. La bomba 
en aquest cas era la de babord. Arribada a BCN, sense incidents. Guàrdia 20-24, 
la bomba de circulació de segueix sense estar operativa, degut a que el motor 
s’ha acabat espatllant al fer les proves per verificar si funcionava, un cop canviat 
el motor tot rai. Sortida de BCN. Al cap d’una estona salten alarmes d’incendis 
de vàries zones de la màquina i a fora d’ella. Les de dins de la màquina s’han 
pogut rearmar, però en canvi la del incinerador no rutllava, fent caure la 
ventilació de vàries seccions. Amb l’electricista i el cap de màquines, vam anar 
al punt de conflicte, però no es veia cap indici d’incendi. Després varem mirar 
els polsadors i els detectors, segons pont ens informaven que era un polsador. 
Després de comprovar-los tots i provant que funcionessin, no em van treure cap 
conclusió, el sistema no ha tornat a donar problemes. 



• 11 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, sense incidents. Els problemes que 
van aparèixer ahir amb les alarmes no s’han donat avui. S’ha hagut de netejar les 
pantalles dels fluorescents, no de tots, per guanyar una mica d’il·luminació, 
després amb el caldereta i l’engreixador hem canviat els filtres recuperadors 
d’oli del motors principals 1,3 i 4. Després hem endreçat el taller de 
l’electricista, que ahir es va estar pintant. Guàrdia 20-24, arribada a Maó, es 
munta un operatiu per desobstruir un tub dels drenatges de les safates de 
vessaments, en el qual hem participat l’electricista, el caldereta i el 1r oficial de 
màquines. Després d’estar tallant tubs, aplicant aire a pressió i aigua a pressió, 
hem aconseguit desembussar el tub, dintre del qual hi havia un mànec de 
escombra. Fet això, ens truca pont, informant de que la sortida s’ha avançat cap 
a BCN, es prepara la maquinària i via lliure. 

• 12 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a BCN. Amb l’electricista anem canviant 
tots els fluorescents, ja que els antics començaven adquirir una llum groguenca. 
Un cop fet aquesta tasca, comencem a fer el manteniment del motor principal 3 
amb el 1r oficial, el caldereta i l’engreixador, ja que un dels filtres recuperadors 
que es van canviar el dia anterior tenia molta aigua, i això podia ser a una fuita 
dins del motor. Comencem per obrir la tapa de balancins, i fem el reglatge de les 
vàlvules. Un cop fet això obrim les tapes del càrter per inspeccionar l’oli dels 
càrters i si s’aprecia cap fuita d’aigua per les camises. De moment no es troba 
cap indici. Guàrdia 13-17, valdeig de la sala de màquines de proa i neteja dels 
fons de proa, amb el caldereta i l’electricista. Després amb la 3a oficial de 
màquines, axiquem els diferents pocetes dins la màquina i provem el sistema 
contra incendis hi-fog. Finalment amb la 2a oficial de màquines comprovem que 
els dampers funcionin, en cas contrari, s’haurien d’engreixar, veure si arriba 
corrent, etc., una sèrie de tasques de manteniment perquè quan hi hagi un 
incendi aquests accessos es tanquin i no pugui circular l’aire, ofegant així el foc. 

• 13 de maig:  Avui comencem a fer la ruta del Sorolla, degut a que aquest estarà 
en reparació, i el substituirem durant aquesta setmana, fins ara hem estat 
treballant com a transportistes de càrrega, no de passatge. Guàrdia 08-12, 
caiguda del cremador de la caldera, fins que no ha arribat el caldereta, i ho ha 
solucionat. Després recompte de bidons d’oli i sonda de tancs de combustible i 
oli, amb el caldereta i l’electricista. Un cop fet el recompte i sondatges, hem 
engrassat els mecanismes de control dels motors principals, o sigui les 
cremalleres, i finalment hem pogut tancar les tapes del càrtes després de no 
apreciar cap fuga d’aigua. Guàrdia 20-24, ajudant al engreixador a pintar la zona 
on s’emmagatzema la química, ja que la química ja s’havia menjat la pintura. 
Preparar la maquinària per a la sortida cap a PMI. Guàrdia sense incidents. 

• 14 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, amb el caldereta me’n vaig a la 
maquinària de proa a comprovar que els termoventiladors funcionen 
correctament. Després amb el lampista comprovem que no hi ha pèrdues de vuit 
en la planta de vuit, i anem pels camerots comprovant que les vàlvules 
funcionen correctament i que no hi hagin pèrdues de vuit. Finalment ens 
preparem per a sortir cap a BCN. Guàrdia 20-24, arribada a BCN, vaig amb el 



lampista a netejar els filtres de baixada d’aigües grises, treient tot allò que la 
gent tira pel vàter. Després amb l’engreixador proseguint els treballs de pintura. 
Arriba un tècnic electricista, per arreglar la gambuza, ja que s’havia produit un 
incendi, cremant el cable i la resistència de la unitat de refrigeració. Preparar la 
maquinària per a la sortida cap a MHN. 

• 15 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a MHN, amb el 1r oficial de màquines 
anem a inspeccionar els guardacalors i les xemeneies. Durant la inspecció vam 
haver de canviar dues bombetes. Un cop a la màquina, vaig haver de dosificar 
gasoil pels conductes de fuites dels motors principals i a la safata on estan les 
vàlvules dels tancs de fueloil. Preparem la maquinària per la sortida cap a BCN. 
Cap a les 13h, vaig acompanyar a l’alumne de pont a la màquina per ajudar-lo a 
marcar les linees per on passen les tuberies de llast i d’axique de sentines. Un 
cop fet això, vaig estar ajudant a la 3a oficial degut a que quan el vaixell està en 
moviment, no pot sortir de la màquina, llavors jo me’n anava a prendre els 
partes de fora màquina. Guàrdia 20-24, arribada a BCN, em presento al nou 1r 
oficial, degut a que el cap de màquines se’n va de vacances i l’antic 1r puja al 
lloc de cap. Arriba un tècnic per arreglar el separador de sentines, després 
d’estar-s’hi una estona, ens diu que de moment no el podrem utilitzar. Preparem 
la maquinària per sortir cap a IBZ. 

• 16 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a IBZ, amb el nou 1r oficial de màquines 
comencen a arreglar allò que no es va poder reparar amb l’anterior, començant 
així per la caldera, aquesta funcionava bé l’únic que encara s’havia d’ajustar 
alguna peça del servomotor. Mentrestant els altres canviaven un filtre automàtic, 
el del motor principal 1. Preparem maquinària per sortir cap a BCN. Guàrdia 20-
24, arribada a BCN, fem búnquer de F.O., procediment S.E.G. 07-06, mentre es 
subministrava F.O. pel porticó d’estribord del pràctic, s’havia d’anar a l’altre 
porticó per comprovar que no hi haguessin fuites per l’altre tub, això durant tot 
el procediment, un cop firmat i segellat el llibre de sofres d’hidrocarburs, el 
procediment i finalitzat el subministrament, ens van donar dues mostres. 
Després es va preparar la maquinària per anar cap a MHN. 

• 17 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a MHN, mentre els altres feien les feines 
marcades pel 1r oficial de màquines, amb ell vaig anar al motor principal 1 a 
recuperar el pes d’una sonda que va caure dintre de la sonda d’oli del càrter del 
mateix, ens vam enginyar una eina per dur tal tasca, però després de varis intents 
vam haver d’abandonar tal tasca i preparar la maquinària per a sortir cap a BCN. 
Guàrdia 20-24, arribada a BCN, ens preparem per a fer la descàrrega de sentines 
i fangs tant d’olis com de combustible, MARPOL I. Durant la descàrrega. Amb 
el 1r anem fent manteniment de certs problemes que ha detectat la 3a oficial, 
com sirenes i llums de tancament i obertura de portes estanques, de l’ordinador 
central, etc. Final de la descàrrega i de la guàrdia. A partir d’ara el vaixell 
tornarà a la modalitat de transport de càrrega, sense passatgers. 

• 18 de maig: Guàrdia 08-16, arribada a PMI, reparació de la vàlvula termostàtica 
d’aigua de baixa temperatura del motor auxiliar 1, connexió remota del mateix i 
proves de sobrevelocitat. Mentre el motor estava parat hem engegat el motor 



principal 2, per subministrar electricitat, obtenint així un ampli marge en cas de 
que hi hagués alguna pujada o es connectés algun compressor, evitant així una 
caiguda de planta. Després s’ha preparat la maquinària per anar cap a IBZ, un 
cop fet, amb la 3a oficial hem agafat mostres d’aigua de la caldera i del 
condensat, i també una mostra d’oli del motor principal 2. Després amb les 
aigües hem fet les proves de quantitat de clors, nitrats i pH, i amb l’oli només 
hem comprovat si contenia aigua. Guàrdia 20-24, amb el 1r oficial i el caldereta 
han fabricat una eina per recuperar els pesos per sondar que havien caigut dintre 
de la sonda del càrter del motor principal 1, aquesta vegada si que ho varen 
aconseguir. Després amb el 1r hem introduït noves adquisicions en l’inventari i 
hem ubicat al seu lloc dintre del magatzem de principals. Finalment hem 
preparat la maquinària cap a BCN. 

• 19 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, amb l’electricista s’ha fet el 
manteniment de les bombetes dels diferents mòduls i amb l’engreixador el canvi 
de les filtrines dels motors principals 2 i 3. Guàrdia 20-24, no hi havia gaires 
tasques a fer, les que faltaven no es podien dur a terme degut a que les cobertes 
del garatge estaven ocupades pels vehicles i no es podien fer les feines 
degudament. Amb el 1r oficial ens vam estar documentant sobre el motor 
auxiliar 1, per simular una parada del motor per sobrevelocitat. Finalment es 
prepara la màquina per a sortir cap a MHN.  

• 20 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a MHN, amb l’engreixador, el caldereta i 
l’electricista hem netejat el filtre d’una de les preses de mar. Després amb 
l’engreixador s’ha netejat el filtre de la depuradora de F.O. i s’han canviat les 
filtrines del motor auxiliar, mentre que el caldereta, l’electricista i el 1r estaven 
mirant la caldera, la qual tornava a tenir problemes, aquest cop era en teoria per 
culpa d’un cable que provocava un curtcircuit, però en cara no les tenen totes. 
Després s’han pres el part de proa i el recompte de bidons d’oli. Guàrdia 20-24, 
totes les tasques destinades per avui ja estaven fetes, per tant s’anava supervisant 
in situ que cada sistema funcionés correctament. Preparació de la maquinària i 
sortida cap a PMI. 

• 21 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, dosificar química als fons de proa, 
contraflux dels refredadors, muntar manòmetres en les bombes d’accionament 
manual, neteja de filtres entrada i retorns de vapor de les depuradores d’oli 1 i 2, 
canviar el filtre centrífug del motor auxiliar 1 i fer manteniment de l’alarma de 
fuites de combustible del motor principal 2. Guàrdia 20-24, preparar la 
maquinària per a anar cap a BCN. 

• 22 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, ve la gent del taller a arreglar, 
vàries coses entre elles la bomba d’aigua d’alta temperatura del motor principal 
2, una de les bombes de circulació d’un dels mòduls de combustible de F.O., etc. 
Mentre es duien a terme aquestes tasques, s’havia de fer la descàrrega de fangs, 
MARPOL I, aquest cop ho fèiem a una gabarra. Abans de que acabés la guàrdia 
arriben uns inspectors del ISPS de Capitania, procedim a tancar tot accés amb 
codi i sortida d’emergència a tota persona aliena al vaixell o a la companyia, 
traient tot allò que oposés cap obstacle, segons indica la normativa. Guàrdia 20-



24, amb el 1r oficial vam estar estudiant l’axique d’emergència de sentines, 
plànols de la caldera i de les depuradores d’oli. Guàrdia sense incidències. 

• 23 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, m’han deixat com a responsable de 
la sala de màquines, mentre que la resta de la gent s’havia anat a la maquinària 
de proa. Durant aquesta estona he anat supervisant tant els equips auxiliars com 
els principals, bàsicament que tot funcionés correctament, que els nivells d’aigua 
i oli fossin correctes, les pressions, etc. Guàrdia 20-24, arribada a IBZ, fer 
cartellets indicadors per a la màquina i preparar la maquinària per a sortir cap a 
BCN. 

• 24 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, torna a venir els del taller, degut a 
que l’últim dia van muntar malament la bomba de circulació de fuel de 
principals, mentrestant vaig anar a dosificar la química de la proa i després amb 
l’electricista arreglant els fluorescents ubicats a fora de les cobertes 7, 8 i 9. 
Guàrdia 15-19, amb la 3a oficial fem l’anàlisi d’aigües de la caldera i del 
condensador i després ens preparem per fer búnquer de F.O. i G.O. 

• 25 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, anem a fer reglatge de vàlvules del 
principal 1, amb el caldereta, l’engreixador i el 1r, però a l’obrir la tapa dels 
balancins trobem fang, això es degut a la quantitat d’aigua en l’oli, o sigui la 
depuradora d’oli no funcionava correctament. Comprovem també els càrters, 
però no s’apreciava res. Al final no vam poder fer el reglatge. Després amb el 1r 
ens posem amb la depuradora d’oli que donava problemes d’abans, que donava 
falses alarmes. Suposem que és culpa d’algun relé. Guàrdia 20-24, arribada a 
MHN. Més tard preparem la maquinària per sortir cap a BCN. 

• 26 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a BCN. Un cop acabades les maniobres 
d’atracament, es realitza un exercici de contra incendis, simulant un incendi a la 
sala de màquines. Es dosifica química als fons de proa. 

• 27 de maig: Guàrdia 08-12, reglatge de vàlvules del motor principal 2, es 
segueix comprovant la quantitat d’aigua que marca el transductor de la 
depuradora d’oli 1, i es segueix buscant el culpable que faci que el cremador de 
la caldera s’apagui. També es realitza el recompte d’oli i combustibles. 

• 28 de maig: Guàrdia 08-12, s’han arrancat els motors principals, ja que portem 
tres dies de parada, i s’ha realitzat proves de seguretat del motor principal 3 
(sobrevelocitat, pressió oli, temperatura d’aigua, etc.). Després la caldera tornava 
a donar problemes, s’ha canviat el controlador del cremador, per un de nou, i 
també un dels contactes instantanis, que donava una falsa alarma de baix nivell 
d’aigua de la caldera, degut a que la molla de retorn d’aquest no retornava i es 
quedava fixa. Guàrdia 20-24, estudiant diagrames elèctrics de la caldera. 
Guàrdia sense incidències ni feines a realitzar. 

• 29 de maig: Guàrdia 08-12, arriba el taller per realitzar reparacions i 
modificacions en el vaixell. Mentrestant, s’inspecciona els acoplaments 
VULKAN i es netegen amb aigua i sabó, es fa el contraflux dels refredadors i es 
pren la sonda dels combustibles i olis, que no es va poder realitzar en el seu 



moment. A més s’està fent la descàrrega de fangs (MARPOL I). Guàrdia 20-24, 
comprovació rutinària de la màquina i ens preparem per sortir cap a PMI. 

• 30 de maig: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, fuita d’una de les juntes de 
l’economitzador de babord, canvi de filtres automàtics i manuals dels mòduls de 
combustible de principals. Guàrdia 20-24, arribada a IBZ, neteja de les bugies 
dels motors dels bots d’emergència, s’ha intentat arreglar una vàlvula d’un espai 
buit en la maquinària de proa, s’ha canviat el micro, que bàsicament envia una 
senyal elèctrica a la sala de control per informar de que hi ha es pot enviar oli 
per accionar la vàlvula hidràulicament, tot i que s’ha canviat la vàlvula segueix 
sense operar. Preparem maquinària per sortir cap a BCN. 

• 31 de maig: Guàrdia 08-12, preparar la maquinària per l’arribada a BCN. Un 
cop atracats, búnquer de F.O. i G.O., i contraflux. Durant el dia el 1r de 
màquines m’encarrega un treball sobre els tancs de sedimentació, degut a que 
l’empresa els vol treure, per tant hem de buscar una negativa a aquesta acció. 
Guàrdia 20-24, preparem la maquinària per sortir cap a PMI. Al no funcionar bé 
l’alarma de la depuradora d’oli 1, s’ha d’anar de tant a tan a veure-la. Continuo 
amb el treball designat pel 1r. 

• 1 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, després amb la 2a oficial anem a 
inspeccionar els ventiladors i els dampers de la zona de depuradores, un cop allà 
veiem que les grampes estan agarrotades, per tant, s’han d’obrir i tancar 
manualment per alleugerir-les. Després continuo amb el treball designat pel 1r. 
Guàrdia 20-24, arribada a MHN, neteja dels filtres dels tubs del sistema de 
fangs. Després es prepara la maquinària per sortir cap a BCN. 

• 2 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, es realitza descàrrega de fangs 
(MARPOL I). Després el cap de màquines hem designa la tasca d’anar a fer 
fotocòpies d’uns plànols. Guàrdia 12-16, es fa manteniment de la depuradora 
d’oli nº3, es reachiquen pocetes i es neteja el filtre de la depuradora de F.O. nº1. 

• 3 de juny: Guàrdia 08-12, es prossegueixen amb els treballs de la depuradora 
d’oli nº1. Guàrdia 13-17, es segueix amb la depuradora, i un cop tret l’eix 
vertical i l’horitzontal, es deixa estar fins al dia següent. Després es neteja el 
visor del separador de sentines, ja que s’espera el dilluns que ve una inspecció 
del MOU a Melilla i s’ha d’anar enllestint tot, per així poder passar la inspecció. 

• 4 de juny: Guàrdia 08-12, comencem a muntar la depuradora, després d’haver 
fet el desmuntatge complet d’aquesta. També venen varis tallers a arreglar la 
bomba d’aigua d’alta temperatura del motor principal 3, a canviar el servomotor 
de la caldera, a canviar les tapes dels filtres de buit, a canviar una junta d’un tub 
que connectava amb el servei d’aigua sanitària calenta amb la caldera i a posar el 
nou refrigerant del compressor d’aire condicionat nº1. També s’estava realitzant 
la neteja de sentines de principals i auxiliars, per part d’un altre taller. Guàrdia 
13-17, segueixen els treballs amb la depuradora d’oli. 

• 5 de juny: Guàrdia 08-12, tornen a venir els tallers, per acabar d’arreglar una 
bomba d’oli no es va muntar correctament, després es torna a canviar una junta 
que no ha resistit a la temperatura de l’economitzador, també s’està arreglant 



l’aire condicionat, etc. Mentrestant s’està duent a terme les feines amb la 
depuradora d’oli, el contraflux, proves d’engegada i parada dels principals. 
Guàrdia 20-24, la depuradora segueix donant problemes, s’acaben les feines de 
neteja de sentines. Es prepara la maquinària per a sortir cap a PMI. 

• 6 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, canviar filtre recuperador del motor 
principal 2, comprovar el control d’emergència de les LIPS i provar les parades 
d’emergència des del pont i des de el control. Guàrdia 20-24, arribada a IBZ, 
neteja dels filtres manuals de la bomba d’emergència del mòdul de combustible 
d’auxiliars. Preparar la maquinària per sortir cap a BCN. 

• 7 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, contraflux, parada d’emergència des 
de l’aleró d’estribord del pont, búnquer de F.O. i G.O. i esbrinar que indicava 
l’alarma SSP-S. També han vingut els tallers per acabar les tasques començades 
els dies anteriors. Guàrdia 20-24, muntatge de la cèl·lula del separador de 
sentines i preparar la maquinària per sortir cap a PMI. 

• 8 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a PMI, manteniment complet del motor 
auxiliar 2 i canviar dos telèfons automàtics amb l’electricista. Guàrdia 20-24, 
arribada a MHN, parada d’emergència dels motors des de l’aleró de pont costat 
babord i treballs de pintura. Preparar la maquinària per sortir cap a BCN. 

• 9 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a BCN, arriben els tallers per enllestir 
definitivament les últimes tasques abans de baixar cap a Melilla. També es 
realitza el contraflux, canvi dels filtres recuperadors dels principals 3 i 4, treballs 
de pintura, MARPOL I, i neteja del tub de descàrrega al mar del separador de 
sentines. Guàrdia 20-24, navegant cap a Almeria, neteja de les turbo dels 
principals 1 i 4. Cap novetat durant la navegació. 

• 10 de juny: Guàrdia 08-12, seguim navegant cap a Almeria. Guàrdia 20-24, 
estem en port, es canvien mantes filtrants de tots els principals i s’investiga la 
nova parada del cremador de la caldera. Es prepara maquinària per sortir cap a 
Melilla. 

• 11 de juny: Es comença a realitza la ruta com a vaixell de passatge. Guàrdia 08-
12, arribada a Melilla, es comença a fer el manteniment parcial de la depuradora 
de fuel nº1 i es canvien dos contactors del quadre elèctric de la caldera. Es 
realitza una inspecció MOU 1907 de capitania i es prepara la maquinària per 
sortir cap a Màlaga (AGP). Guàrdia 20-24, es fa descàrrega de fangs (MARPOL 
I) en el port de Màlaga, prossegueixen els treballs amb la depuradora.  

• 12 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a Melilla, es finalitza els treballs amb la 
depuradora i es prepara la maquinària per sortir cap a Almeria (LEI). Guàrdia 
20-24, arribada a Almería, es realitza el contraflux allà, degut a que es aigües 
són més netes. També es realitzen treballs de pintura. Finalment es prepara 
maquinària per sortir cap a Melilla. 

• 13 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a Melilla (MLN), es realitza exercici de 
conducció de passatge i abandonament del buc. Guàrdia 20-24, arribada a (LEI), 
es realitza manteniment complet del motor auxiliar nº1. Es prepara maquinària 
per sortir cap a MLN. 



• 14 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es torna a realitza exercici 
d’abandonament del buc i, a més, exercici de C.I. per a l’equip Alfa (pont) i 
l’equip Eco (màquines). També, amb l’electricista, vam anar a arreglar un dels 
dampers, l’actuador del qual estava defectuós. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, 
s’acaba d’arreglar el damper i alleugerim un segon damper que el motor del qual 
no acabava d’arrencar. Es deixa tot enllestit per la inspecció del dia següent. Es 
prepara la maquinària per tornar cap a MLN. 

• 15 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, últim repàs abans de la inspecció. 
Arriba l’inspector de Capitania, i comença a fer la inspecció del MOU (“1907”). 
No va trobar gaire cosa a criticar només que s’havia de cargolar alguna planxa 
del terra, però per la resta de coses estava bastant bé. La inspecció segueix 
durant tot el dia comprovant les maniobres i també les zones fora de màquines. 
Guàrdia 20-24, arribada a LEI, es realitza descàrrega de fangs (MARPOL I), a 
més d’arribar la química i altres coses per la maquinària. Es prepara la 
maquinària per sortir cap a MLN. 

• 16 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, durant la inspecció del dia anterior, 
quan es provava el generador d’emergència, fent caure la planta, va sorgir una 
alarma del servo-timó. Després d’estar-hi investigant es dedueix que es un error 
electrònic o d’algun relé malmès, a falta de recanvis no es pot verificar, 
s’inhibeix la alarma fins no trobar un altre motiu. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, 
el 1r oficial de màquines desembarca per vacances i embarca un de nou, 
mentrestant el 1r fa coneixement sobre certs aspectes de la maquinària al seu 
relleu, es realitza contraflux i manteniment dels dampers. Es prepara la 
maquinària per tornar a MLN. 

• 17 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, canvi filtre recuperador del motor 
principal nº1, es veu que conté certa quantitat d’aigua, i per tant, es realitza 
l’anàlisi d’oli, indicant que l’oli conté un 0,2% d’aigua, també es canvia el filtre 
doble de combustible del principal 2. Es fa recompte d’olis i sondatge de tancs. 
Durant la guàrdia es descobreix una fuita d’aigua en una brida del circuit d’alta 
temperatura que va al principal 2. Guàrdia 20-24, arribada a Almeria. Guàrdia 
sense incidents. Es prepara maquinària per sortir cap a MLN. 

• 18 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es queda bloquejada l’hèlix 
d’estribord, es reinicia la CPU que controla les LIPS, es desbloqueja, però es pot 
veure que queda descompensada un 10% cap enrere, de moment no es troba 
solució. Guàrdia 19-23, arribada a AGP, es fa búnquer amb camions cisternes, 
en total 6 camions per subministrar 150T, i també es fa contraflux. Es prepara 
maniobra per sortir cap a MLN. 

• 19 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es canvia el pistó de les LIPS i 
s’omple de refrigerant el circuit frigorífic. Guàrdia 20-24, arribada del taller per 
canviar les juntes i el segell de la bomba acoplada d’aigua d’alta del motor 
principal 2 que perdia. Es prepara la maquinària per sortir cap a MLN. Al 
finalitzar la guàrdia les pales de l’hèlix d’estribord es torna a quedar bloquejada, 
després de reiniciar el sistema, sembla que comencen a moure’s. 



• 20 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, neteja del filtre policia del motor 
principal 3, neteja del filtre de la bomba d’aspiració de la depuradora de fuel nº2, 
purgar els bufadors de la planta de buit, dosar la química de proa, dosar química 
a la planta de buit, desembussar tres vàters de camarots, alleugerir vàlvules de 
l’aigua sanitària, tant de la zona de passatge, com la de tripulació, i desmuntar la 
depuradora de gasoil. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, venen els tallers a canviar 
el segell dels compressors frigorífics i a cargolar el terra de la sala de màquines. 
Després s’endolla un camió i finalment es prepara la maquinària per sortir cap a 
MLN. Un cop acabada la nostra guàrdia es veu que la pressió d’oli del principal 
3 està baixa, llavors arranquem i embraguem els motors 1 i 4, que ja havíem 
parat prèviament, i parem el 2 i el 3. Després el matí se li farà una ullada. 

• 21 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es canvia la vàlvula reguladora de 
pressió d’oli del motor principal 3, que ahir donava problemes, i es torna a 
investigar el tema de l’hèlix. Guàrdia 20-24, arribada a LEI. Guàrdia sense 
incidents. Es prepara la maquinària per sortir cap a MLN. Després de la guàrdia 
ens quedem el 1r i jo, i amb la 3a oficial ens posem a netejar amb les turbines 
dels turbocompressors dels motors 2 i 3.   

• 22 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es canvien mantes filtrants dels 
LCS, UPS i aires condicionats. Finalment s’arregla el tema de les LIPS, es 
canvia motor elèctric i després es canvia les targetes CPU del control de les 
LIPS. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, es realitza descàrrega de fangs i es prepara 
la maquinària per tornar a MLN. L’engreixador es lesiona l’esquena i s’ha 
d’anar de baixa, a partir d’ara hauré de desenvolupar les seves tasques fins que 
arribi un substitut.  

• 23 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, dosificar química proa, i achicar 
aigua negres i grises, amb el lampista. Guàrdia 12-16, preparar maquinària per 
sortir cap a LEI, netejar compressors dels motors auxiliars amb aigua i purgar 
els turbocompressors dels mateixos, agafar el part de màquines. Guàrdia 20-24, 
arribada a LEI, guàrdia sense incidents. Es prepara maquinària per tornar a 
MLN. Després de la guàrdia ens quedem el 1r, la 3a, el cap de màquines, el 
caldereta i el lampista, per realitzar la neteja de les turbines amb aigua dels 
motors principals 2 i 3. 

• 24 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, amb el lampista es neteja els filtres 
d’aspiració dels tancs d’aigües negres i grises, i es neteja l’ejector d’estribord, es 
prenen les sondes generals, i després amb el lampista anem per la coberta de 
passatge per arreglar les diferents pèrdues de buit. Guàrdia 13-17, guàrdia en 
navegació i sense incidents, amb la 3a. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, s’anul·len 
pèrdues de vapor condensat dels mòduls de combustible de principals, es 
canvien les corretges de la unitat d’aire condicionat de tripulació i es prepara 
maquinària per tornar a MLN.  

• 25 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN. Guàrdia sense incidents. Es 
prepara la maquinària per sortir cap a AGP. Guàrdia 19-24, arribada a AGP, es 
fa búnquer amb camions cisterna. També arriba el tècnic de Wärtsilä per 



verificar el funcionament de les LIPS. Es prepara maquinària per anar cap a 
MLN. 

• 26 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es canvia filtre centrífug del 
principal 4, es tiren les mostres de fuel antigues i s’ordenen les noves. El tècnic 
de les LIPS finalitza la seva feina. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, es canvia 
targeta electrònica que feia saltar una falsa alarma, venen els tècnics del 
servomotor, degut a que una de les bombes del servo no funcionava bé. També 
es canvia el filtre policia del principal 1, i contraflux . Es prepara maquinària per 
tornar a MLN. 

• 27 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es canvia les mantes filtrants dels 
quatre motors principals, es canvia el filtre doble de combustible del principal 4 
i es canvia el filtre centrífug de l’auxiliar 2. Després es canvien tots els filtres del 
mòdul de combustible d’auxiliars i amb el 1r i l’electricista tornem a mirar el 
servo. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, guàrdia sense incidents. Es prepara la 
maquinària per tornar a MLN. 

• 28 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es neteja filtre d’aspiració de la 
depuradora de F.O. nº2 i es comprova l’alarma de fuites de combustible del 
principal 3. Mentrestant el 1r i l’electricista segueixen amb el servomotor. 
Guàrdia 19-24, arribada a LEI, i fem combustible. Es prepara maquinària per 
sortir de port. 

• 29 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es fa manteniment del detector de 
boira, es canvien unes juntes del bloc motor i es comprova el sensor d’alarma de 
fuites de combustible. Guàrdia 20-24, es fa descàrrega de fangs i contraflux del 
S.R.C. També venen els del taller per acabar d’arreglar el problema amb el 
servomotor, finalment el problema ha estat solucionat, era qüestió d’un fusible 
que no feia arriba l’alimentació adequada al motor. Es prepara maquinària per a 
la sortida de LEI. 

• 30 de juny: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, revisió de les bieles que actuen els 
balancins. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, manteniment de la bomba de pistons 
de sentines. Es prepara la maquinària per sortir de LEI. 

• 1 de juliol: Guàrdia 08-12, arribada a MLN, es canvien mantes filtrants 
d’auxiliars i es netegen filtres d’aspiració dels mòduls de combustible de 
principals. Es posa en servei una rentadora en la bugaderia de tripulació i l’altre 
es baixa a la màquina. Guàrdia 20-24, arribada a LEI, final de l’Eurocopa, 
guàrdia sense incidents. Es prepara maquinària per tornar a MLN. 

• 2 de juliol: Últim dia de pràctiques. Guàrdia 08-12,       

 

 


