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1. RESUM DEL PROJECTE

L’objectiu del treball consisteix en l’elaboració d’una metodologia de com calcular les
emissions de CO2 que emet un vaixell mercant, mitjançant unes pautes que tenen en
compte les diferències que hi ha entre les càrregues que s’aplica als motors dels
vaixells mercants entre les diferents fases del viatge del vaixell. Es diferencien en tres
de diferents, la fase d’estada al port, les fases de maniobres d’entrada i sortida a
aquest, i la navegació a mar obert del vaixell.
Al mateix temps, també es cita la diferència d’emissions que hi ha entre els diferents
tipus de vaixells.
La metodologia té vàries finalitats. Primer de tot serveix per saber la quantitat de CO2
que emet un vaixell mercant, i per altra banda, pot servir a un port, per fer un càlcul
aproximat de les emissions que es produeixen dins a les seves aigües durant un
període de temps en concret.

Finalment, es presenta un cas pràctic d’un vaixell, i es calcula les emissions de CO 2 que
produeix mitjançant la metodologia proposada, i l’índex d’emissions de CO 2 que
proposa el Comitè de Protecció del Medi Marí (MEPC).

També s’intenta donar opcions de com es podrien reduir les emissions dels vaixells.
Aquest és un tema complicat, ja que la combustió dels combustibles fòssils implica per
naturalesa, la formació de CO2.
La manera més fàcil que hi ha perquè el CO 2 no es formi, és fer un canvi en els
combustibles per altres fonts d’energia. El gran problema que representa el canvi en la
utilització d’aquests combustibles, és que el mercat del petroli és molt gran i mou
massa capital com per deixar de fer-lo servir de cop.
A més s’ha d’afegir, que la tecnologia que hi ha actualment, està feta per cremar
hidrocarburs, i seria fer un pas enrere en termes de desenvolupament tecnològic. Per
fer aquest canvi, s’hauria d’invertir en noves tecnologies de caràcter sostenible.
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2. INTRODUCCIÓ

L’emissió de CO2 es produeix per la utilització dels combustibles fòssils, que són la
major font de producció d’energia del món. Actualment, aquestes emissions, són un
gran problema per culpa de la seva important tendència a incrementar, i més encara,
en el sector del transport marítim.

La gràfica 1 mostra les diferències de temperatura que ha sofert la Terra des de l’any
1900 fins al 2010 segons dades de la National Climatic Data Center (NCDC). La gràfica
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Gràfica 1 Increment de la temperatura global. Font : NCDC.

Clarament la tendència de la temperatura és a augmentar, i es preveu que ho segueixi
fent fins a uns 4 º C quan s’arribi a l’any 2100.
Segons els informes de l’IPCC, això podria comportar el desglaç de tota la capa de gel
de Groenlàndia, sequeres molt importants o inundacions, i la extinció de algunes
espècies de plantes i animals.

El clima no ha sigut mai estable, al llarg de la seva història, ha estat sotmès a variacions
de temperatura molt importants. Ha passat d’èpoques glacials a interglacials fent
cicles.
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El problema que causen les emissions de CO 2, és que, aquest cicle natural del planeta
s’accelera i en el cas d’avui en dia, la temperatura puja més ràpid en comparació amb
el que ho hauria de fer.

A aquest efecte, es coneix amb el nom de Canvi Climàtic.

El canvi climàtic es podria definir com a el canvi en el clima que és atribuïble directa o
indirectament a l’activitat humana que altera la composició de l’atmosfera global i que
s’afegeix a la variabilitat natural del clima observada en períodes de temps
comparables.
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3. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Un contaminant atmosfèric és tota substància aliena a la composició de l’atmosfera
que hi està present durant un cert temps i pot tenir efectes adversos per a la salut
humana i el medi ambient. També s’hi inclou en aquesta definició les substàncies que
conformen l’atmosfera però que es presenten en concentracions superiors a les
naturals.
A aquest últim exemple, es podria posar el cas de CO2, que és un gas que està present
a l’atmosfera, tot i que en quantitats molt inferiors de les que hi ha actualment.

Les emissions de CO2 poden provenir de dues fonts diferents, les antropogèniques i les
naturals. Les antropogèniques són les emissions que es produeixen a causa de
l’activitat humana, mentre que les altres, es formen naturalment i són aquelles que no
es poden evitar.

De forma natural, el planeta absorbeix un percentatge gran del CO 2, i ho fa mitjançant
els anomenats Abocadors de Carboni, que fan referència a la capacitat d’absorció de
CO2 que tenen tant les plantes com els oceans.
A causa del increment de les emissions, que ho fan a un ritme elevat, podria ser que
aquests abocadors es saturessin i deixessin d’absorbir la mateixa quantitat de carboni
que han estat captant fins ara.
Actualment, es calcula que la quantitat de CO2 que són capaços d’absorbir aquests
Abocadors de carboni, és gairebé un 45 % de les emissions globals.

A la gràfica 2, es pot veure com la proporció de CO 2 a l’atmosfera és molt petita
comparada amb la resta de gasos.
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Gràfica 2. Proporció de gasos presents a l’atmosfera

En petites concentracions, també hi han altres tipus de gasos, com són el vapor
d’aigua, l’ozó i diferents òxids.

Hi ha dues grans causes que provoquen l’efecte del canvi climàtic, i que des de la
revolució industrial, han comportat efectes molt negatius sobre la capa d’ozó.

Les dues causes són La destrucció de la capa d’ozó i L’efecte hivernacle.

3.1 – Destrucció de la capa d’ozó

Aquest efecte es produeix degut a les emissions dels gasos que esgoten l’ozó. Els
contaminants d’aquest grup més importants són els Clorofluorocarburs (CFC’s), que
tenen la característica de ser molt estables, per tant estaran molt de temps en
l’atmosfera.
En aquesta capa, l’ozó s’hi concentra en gran proporció, i contínuament es produeix i
es destrueix.
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Es calcula que la capa d’ozó té entre un 15 i 30 km. d’altura, depenen de la zona del
planeta en que es mesuri.
Durant els últims anys, la capa d’ozó s’ha vist debilitada de manera que segons en
quines parts del planeta es miri, pot ser que el seu gruix hagi disminuït fins a un 60 %.

3.2 – L’efecte hivernacle

Aquest és l’efecte que produeix el CO 2 degut a la gran quantitat que se’n llença.
L’efecte hivernacle se l’anomena així perquè el seu principi de funcionament és el
mateix que el d’un hivernacle.
L’acció que fan aquests gasos, és que permeten que la radiació solar visible passi a
través seu, però en canvi, no deixen escapar l’emissió de calor que la terra reflecteix,
per tant, la temperatura global augmenta. És l’efecte equivalent que fa el plàstic, o bé
vidre, en un hivernacle.

Imatge 1. Principi de l’efecte hivernacle
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El CO2 té una densitat més petita que l’aire que hi ha a prop de la superfície de la
Terra, per tant, té tendència a pujar fins a arribar al punt que les densitats del CO2 i la
densitat dels gasos de l’atmosfera s’igualen, i així, s’estabilitza i es manté suspès. La
capa on es manté s’anomena la troposfera.

Existeixen diferents gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle, i no tots ho fan de la
mateixa manera ni tampoc tots són emesos en les mateixes quantitats.

Estudi sobre les emissions de CO2 d’un vaixell mercant

Pàgina 9

4. LES EMISIONS DE CO 2

En els últims anys, exceptuant-ne algun en concret, les emissions de CO 2 han tingut
una tendència clara a augmentar, sobretot després de la revolució industrial. Per això,
tenen una relació directa entre les emissions i el desenvolupament de cada país en
concret.

Durant l’any 2008, segons la Organització Marítima Internacional (OMI), les quantitats
de CO 2 que es van llençar a l’atmosfera provinents dels vaixells van ser
aproximadament de 1.200.000.000 tones de CO2 equivalent (tCO2e), i se’n van
registrar els nivells més alts de concentració a l’atmosfera amb 384 parts per milió
(ppm).

4.1 – Emissions de l’estat espanyol

Pel que fa a l’estat espanyol, les emissions estimades que es van produir van ser un
total de 405.740.000 tCO2e, un 40 % més que les que es van emetre l’any 1990, any
base del PK. A l’any 1990, es van emetre 289.773.000 tCO2e.

Les emissions de CO2 van disminuir notablement de l’any 2007 al 2008, segons les
estimacions del ministeri de foment, concretament un 7,5 %, xifra que correspon a
438.667.000 tCO2e.

En la gràfica 3 es pot veure com, a part d’algun any en concret, en que les emissions
disminueixen, la tendència que hi ha, ha estat d’un augment important d’aquestes.
Les dades estan extretes del inventari nacional de gasos d’efecte hivernacle d’Espanya
en l’edició del 2010, que engloba l’època que va del 1990 al 2008.
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Gràfica 3. Emissions de CO2 de l’estat espanyol. Font: Inventari de GEH del ministeri de
foment.

Durant el 2008 es pot veure com hi ha hagut una baixada sensible, que es pot explicar
per l’efecte de la crisi financera que ha tocat a la indústria. També es podria donar
mèrits al treball realitzat per la implantació del PK.
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4.2 – Emissions atmosfèriques del sector del transport

A dins del sector del transport, el sector naval és el que té més importància en el
moviment de mercaderies, tant en les importacions com en les exportacions. Segons
dades de la Organització Marítima Internacional (OMI), aproximadament el 90 % dels
moviment mundials de mercaderies es fa pel mar.

En total, les emissions provinents del transport, s’estima que han disminuït de les
108.843.570 de tCO2e emeses l’any 2007, a les 102.395.940 tCO2e comptabilitzades
l’any 2008.
Les dades estan obtingudes de l’Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España
del Ministerio de fomento.

4.3 – Emissions del sector naval

Les emissions que es van produir en el sector naval, segons dades de la OMI,
corresponen al 4,5 % de les emissions mundials.

Pel que fa als vaixells espanyols, van contribuir a escalfar el planeta, amb 27.841.430
tCO2e, que són pràcticament el total de les 28.095.280 tCO2e que corresponen a les
emissions de GEH d’aquest sector.

En relació als tamanys dels vaixells, com més gran sigui, més emissions produirà. Tot i
això, si es conten les emissions produïdes per unitat de càrrega, les quantitats emeses
són molt més petites que per qualsevol altre tipus de transport.
El CO2 és clarament el GEH que s’emet en més quantitat. En els últims anys, les
emissions provinents d’aquest sector han tendit a incrementar de manera
considerable.
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 Evolució en les mercaderies

Des de l’any 2000 fins a l’any 2008, el tràfic de mercaderies als ports espanyols va
augmentar un 28,2 %. Això no equival a que el numero de maniobres hagi augmentat
en uns valors semblants. En aquest cas, les maniobres que s’han realitzat, només han
augmentat un 2,5 %.

Aquest augment només en relació a les mercaderies es pot explicar perquè cada
vegada es construeixen vaixells més grans. Així, els costos i les emissions produïdes per
unitat de càrrega disminueixen.
Un problema que es poden trobar els vaixells grans, és amb les infraestructures dels
ports. Pot ser que un vaixell sigui tant gran que a la terminal del port no hi càpiga, o bé
que no hi hagi ni l’espai ni les grues suficientment grans com per donar-li el servei que
necessita.

Tones de Registre Brut (TRB)

Evolució mercaderies
500.000.000
450.000.000

400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gràfica 4. Evolució de les mercaderies en ports espanyol. Font: Ministeri de foment
2010.
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En la gràfica 4, s’observa l’evolució de les mercaderies que hi ha hagut en els ports
espanyols entre el 2000 i el 2010. Les dades s’ofereixen en Tones de Registre Brut
(TRB), que és la unitat en que es mesura la càrrega en el sector naval. Aquesta unitat
equival a 2,83 m3.
Al 2000 el valor mitjà dels vaixells era de 8.650 TRB i al 2008 ha augmentat fins a la
mitjana de 13.240 TRB, un 53%.

En general la tendència és a que cada vegada més es mouen més volums de
mercaderies, tot i que en els últims anys, aquesta tendència s’ha frenat.
El més normal és pensar que són els efectes de la crisis, ja que a partir d’aquesta, els
volums transportats han baixat sensiblement.

Evolució del transport marítim en la regió
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Gràfica 5.Transport marítim en la regió EU15 . Font: Projecte TRENDS
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Els resultats estan obtinguts del projecte anomenat TRENDS (Transports and
environment database system), aquest, tenia finalitat d’estudiar la contaminació
ambiental deguda al transport en la regió EU15, que inclou els països d’Alemanya,
Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Holanda,
Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Suècia.
El projecte es va realitzar l’any 2003, i el gràfic en mostra l’evolució que va preveure en
el projecte de les mercaderies fins a l’any 2020.
Tal i com es veu en l’evolució de les mercaderies a Espanya, del 2007 al 2009 la
tendència que hi ha, és a disminuir.
En canvi, el resultats previstos entre el 2000 i el 2020, mostren una clara tendència a
augmentar. Concretament, indiquen un augment del 38,9 %.
Aquesta diferència es pot explicar perquè al 2003 no hi havia previsió de la crisis que
actualment està travessant l’economia mundial.

 Percentatge de contaminants emesos pel sector naval

Contribució sector naval al 2008
Contaminant

Transports

Sector naval

NOX

13 %

7,5 %

CO

0,6 %

0,1 %

COVDM

4,4 %

0,2 %

SOX

88 %

13,1 %

PST (Cendres)

10 %

4,0 %

CO2

4,1 %

1,4 %

CH4

2,8 %

0,0 %

Taula 1. Emissions sector naval al 2008. Font: Institut Nacional d’Estadística
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La taula 1 mostra les emissions del sector naval l’any 2008, estimades pel Institut
Nacional d’Estadística (INE), que s’engloben dins els transports i també el total que
s’emeten dins l’estat espanyol.

Els motors que porten instal·lats els vaixells, solen ser motors amb un rendiment al
voltant del 50 %. El problema que tenen és que els combustibles que consumeixen
tenen continguts en sofre i cendres molt elevats.
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5. LEGISLACIÓ INTERNACIONAL

Les Nacions Unides és l’òrgan que s’encarreguen de la legislació en el que fa l’àmbit
internacional sobre el medi ambient.
L’any 1972 es va començar a discutir sobre la contaminació atmosfèrica en la primera
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient.
L’any 1988 el PNUMA i l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), van crear un
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, conegut com l’IPCC.
La seva funció és d’analitzar la informació científica necessària per intentar entendre el
canvi climàtic i les conseqüències que pot portar, juntament amb l’aportació possibles
solucions per frenar-lo.

5.1 – IPCC I PNUMA

La conferència d’Estocolm de l’any 72’ , coneguda com la Conferència de les Nacions
Unides sobre el medi ambient humà.

D’aquesta conferència va sorgir la creació d’un pla mundial d’accions pel benefici del
medi ambient i va sorgir el PNUMA, destinat a augmentar el grau de conscienciació i
protecció mediambiental a escala mundial.

Una vegada acabada la conferència, a més a més, es va crear la Comissió mundial del
medi ambient i desenvolupament (WCED) com organisme independent.
Aquesta comissió va acceptar la responsabilitat de tornar a avaluar el medi ambient a
partir de l’àmbit de desenvolupament, així com l’elaboració d’un informe sobre els
avenços aconseguits sobre aquesta àrea.

L’ant 1987 va sortir l’informe anomenat Nuestro futuro común, on per primer cop va
aparèixer la paraula del Desenvolupament sostenible, fixant-se amb les indústries per
tal de que creessin sistemes de gestió mediambientals que fossin eficients.
Estudi sobre les emissions de CO2 d’un vaixell mercant
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Al 1989, més de 50 autoritats mundial havien mostrat públicament el seu recolzament
a l’informe, al mateix temps que exigien la convocatòria d’una reunió transcendental i
d’abast mundial per plantejar-ne els continguts de l’informe i actuar en conseqüència.
D’aquí es va desenvolupar l’idea de fer conferències i intentar arribar a acords
internacionals.
5.2 – Tractats internacionals

La formació de tractats internacionals va sorgir en motiu de voler controlar i regular
aspectes referents a l’ecologia i el medi ambient.
Els tractats internacionals s’accepten i s’aproven en les conferències que es realitzen
per diferents indrets del món.

La primera conferència que van realitzar es va fer al 1992 a Río de Janeiro i es va
anomenar la Declaració de Río sobre el medi ambient i desenvolupament, el seu
principal objectiu va ser d’intentar unir els diferents estats per a arribar a un acord
conjunt, sempre respectant els interessos de tots i sobretot, els del medi ambient.
El resultat no va ser el que s’esperava perquè no es va arribar a cap acord. La major
part dels països que havien de signar, no ho van fer.
Va ser però una reunió important per la raó que va ser la primera en què
representants de diferents estats, es van asseure per parlar de temes de contaminació
atmosfèrica.
A la conferència de Río es va aprovar el Conveni Marc de les Nacions Unides i al 1994
va entrar en vigor.
Un any després, es van reunir una altre vegada, aquest cop a Berlín, en la primera
Conferència de les Parts (COP1).

En la Conferència de les Parts s’hi representa la primera autoritat de la Conferència
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que avalua anualment l’estat del
canvi climàtic i l’efectivitat del que s’hi tracta. Treballa juntament amb l’IPCC,
considerant els nous avanços científics i avaluant la reducció de les emissions de cada
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país. Hi participen tots els estats membres, al mateix temps que organitzacions de la
societat civil i de la premsa.

Per “Parts”, s’entén a aquells estats nacionals que van acceptar i ratificar els tractats
del PK (184 països) i la Conferència Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(194 països), obligant-se a observar i complir el seu contingut en matèria de
cooperació internacional sobre el canvi climàtic.

En la conferència de Berlín, es va arribar a la conclusió que l’acord que es va fer en la
declaració de Río no era suficient. S’havien de prendre noves mesures i crear un nou
mandat per dos anys amb debats sobre el que tenia que ser el PK.
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 Protocol de Kyoto

El Protocol de Kyoto és el tractat més important que s’ha fet en tota la història per
intentar frenar els efectes del canvi climàtic.
Va ser la tercera Conferència de les Parts de l’IPCC i es va celebrar l’any 1997 al Japó.
El seu futur és incert perquè molts països es fan la pregunta de si val la pena frenar el
desenvolupament, per reduir les seves emissions de GEH.

Pel que fa als Estats Units, que emetien un 36,4 % de les emissions mundial, i Austràlia,
amb un 2,1 %, el van signar, però no el van ratificar, així que el 2001 es van retirar del
PK.

Rússia, que va emetre un 17,4 % de les emissions totals de l’any base, va ser clau en
l’aprovació del Protocol de Kyoto perquè al ratificar-lo, es va arribar al 55% de les
emissions total entre els països de l’annex 1.

La proposta que es va fer al PK va ser d’intentar reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle un 5 % entre els anys 2008 i 2012 respecte a les emissions de l’any base, el
1990.
Aquest, distingeix dos tipus de països, els desenvolupats, que els inclou en l’annex 1, i
els que estan en vies de desenvolupament, que no són a l’annex 1
Segons l’estat de desenvolupament del país i la densitat de població, es dóna uns
marges d’augment o disminució de les emissions.

El 25 d’abril del 2002 la Unió europea va ratificar el PK de la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic segons el document 2002/358/CE.
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Espanya ha de reduir les seves emissions en relació l’any base, de tres GEH, el CO2 , el
CH4 i el N2O, i per els altres tres contaminants citats a l’annex A, la reducció s’ha de fer
respecte l’any 1995.El marge que s’ha agafat de temps és entre els anys 2008 i el 2012

Pel que fa la Comunitat Europea, té un compromís de reduir les seves emissions d’un
8% conjuntament.

Les reduccions de les emissions incloses a l’annex B varien entre un -8 i un 10 %.
Aquests valors estan definits segons el desenvolupament econòmic i la densitat de
població del país. I s’ha d’aconseguir arribar a una reducció del 5% de les emissions del
1990 entre els anys 2008 i 2012



Parts de l’annex 1

Pais
Alemanya
Australia
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Canadà
Croàcia

92
108
92
92
92
94
95

Percentatge d’emissions
7,4 %
2,1%
0,4 %
0,8 %
0,6 %
3,3 %
-%

Dinamarca

92

0,4 %

Eslovàquia

92

0.4 %

Eslovènia

92

-%

Espanya

92

1,9 %

Estat Units d’Amèrica

93

36,4%

Estònia

92

0,3%

Finlàndia

92

0,4%

França

92

2,7%

Grècia

92

0,6%

Hongria

94

0,5%

Irlanda

92

0,2%

Islàndia

110

0,0%

Itàlia

92

3,1%
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País

Percentatge d’emissions

Japó

94

8,5%

Letònia

92

0,2%

Liechtenstein

92

0,0%

Lituània

92

-%

Luxemburg

92

0,1%

Mònaco

92

0,0%

Noruega

101

0,3%

Nova Zelanda

100

0,2%

Països Baixos

92

1,2%

Polònia

94

3,0%

Portugal

0,3%

Regne Unit

92

4,3%

República Txeca

92

1,2 %

Romania

92

1,2 %

Rússia

100

17,4%

Suècia

92

0,4%

Suïssa

92

0,3%

Ucraïna

100

-%

Taula 2. Països annex 1 PK. Font: United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCC)

En la taula 2, hi ha els països que comprenen l’annex 1 del protocol de Kyoto. Al seu
costat hi ha el percentatge que han de emetre, com a mínim l’any 2012 respecte l’any
base.

En la columna de la dreta, es mostren el percentatge d’emissions de CO2 dels països.
En el cas del números en vermell, són els països que no han ratificat el PK, és a dir, que
no compliran amb els seus objectius.
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Imatge 2. Distribució de l’acceptació del PK

Països que l’han firmat i l’han ratificat
Països que l’han firmat però estan pendents de ratificació
Països que l’han firmat però no l’han ratificat
Països que no s’han pronunciat

El mapa de la imatge 2 correspon al de les postures del governs dels països de tot el
món respecte el PK.

 Distribució de la flota mundial respecte països de l’annex 1.

Numero de
vaixells

TRN

TRB

Banderes d’estats de
l’annex 1

20.872
(33,42 %)

209.015.681
(26.08 %)

263.820.104
(22.82 %)

Banderes dels estats
de no annex 1

41.119
(66.58 %)

593.330.359
(73.92 %)

892.384.249
(77.18 %)

TOTAL

61.862

801.346.040

1.156.204.353

Taula 3. Distribució flota mundial. Font: OMI

Estudi sobre les emissions de CO2 d’un vaixell mercant

Pàgina 23

A la taula 3 es veu la distribució que hi ha de la flota mundial. S’hi observa que hi ha
una gran diferència entre els vaixells abanderats als països de l’annex 1 i els que duen
una bandera d’un país fora de l’annex 1. Aquesta diferència és a causa de les banderes
de conveniència, que gràcies a que els impostos són més baixos que als països
desenvolupats. Les diferències econòmiques, fa que els armadors optin per escollir
aquest tipus de banderes.

Si es fa referència al PK, és una mica complicat el fet d’assignar les emissions dels
vaixells a un país, ja que la majoria porten la bandera d’un país, però l’armador pot serne d’un altre, i al mateix temps els vaixells poden dur mercaderies de propietaris d’un
tercer país .
En el PK també es classifiquen diferents tipus de gasos segons les seves propietats, que
es recullen a l’Annex A.

La taula 4 mostra els contaminants inclosos dins a l’annex A, juntament amb el
Potencial d’Escalfament Atmosfèric (PEAi) corresponent.

Gasos d’efecte hivernacle

PEAI

Diòxid de Carboni

1

Metà

21

Òxid Nitrós

310

HFC’s
HFC 23

11700

HFC 125

2800

HFC 134 a

1300

HFC 152 a

140

PFC’s
CF4

6500

C2F6

9200

Hexaflorur de sofre

23900

Taula 4. GEH que inclosos a l’annex A del PK. Font: IPCC
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Les dades indiquen que el CO2, en comparació amb els altres gasos, és el que
contribueix menys a l’efecte hivernacle.
La gran diferència que hi ha, és amb la quantitat que s’emet de cadascun. El
percentatge de CO2 que es llença, és molt més gran que el de la resta, ja que la lluita
contra els altres gasos va començar molt abans.
El temps que les molècules de CO2 poden mantenir-se suspeses a l’atmosfera, és de
segles.
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o Mecanismes de flexibilitat del PK per la reducció de GEH.

Els Mecanismes de Flexibilitat són uns mecanismes del PK que tenen la funció de
facilitar als països de l’annex 1 a aconseguir els seus objectius de reducció i limitació de
les seves emissions de GEH.
Existeixen els tres mecanismes de flexibilitat següents:

Els mecanismes de

desenvolupament net, el mercat del carboni i els mecanismes d’implementació
conjunta.
Són uns mecanismes de caràcter complementari a les mesures i polítiques que
constitueixen la base fonamental del compliment dels objectius del PK.

Els objectius que es busquen són bàsicament dos. Primerament, es busca donar
facilitats als països de l’annex 1 del PK, perquè puguin complir amb els seus
compromisos de reducció i limitació d’emissions, i per altra banda, es busca que el
desenvolupament dels països no inclosos a l’annex 1, sigui sostenible mitjançant
tecnologies netes.

1- Mecanismes de desenvolupament net

Els Mecanismes de Desenvolupament Net consisteixen en la inversió de països de
l’annex 1 en projectes a països que no son de l’annex 1.
L’objectiu que té és d’ajudar a les parts que no estan incloses a l’annex 1 del PK, a
aconseguir un desenvolupament sostenible i contribuir amb l’objectiu del segon article
del PK, que consisteix en intentar l’estabilització o reducció de les concentracions de
GEH a l’atmosfera.

S’hauria d’arribar a un nivell de reducció en un interval de temps que permeti als
ecosistemes adaptar-se naturalment al canvi climàtic per assegurar que la producció
d’aliments no es vegi amenaçada i per a possibilitar que el desenvolupament
s’aconsegueixi de forma sostenible.
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Molts dels projectes estan finançats per països desenvolupats, i tenen l’objectiu de que
els països que no estan a l’annex 1, puguin obtenir el capital mitjançant projectes
destinats a sostenibilitat i reducció d’emissions.
El país inversor, li ajudarà a arribar als objectius de reducció i limitació d’emissions, per
altra banda, el país receptor de la inversió, aconsegueix un desenvolupament
sostenible que contribueix a aconseguir els objectius.

2- El mercat del carboni

Es va crear per facilitar a les empreses que complissin amb el PK. Proporciona una
ajuda per a retallar les seves emissions, ja que primer tenen la opció de reduir-les
mitjançant millores tecnològiques, millora d’eficiència, amb energies renovables, i en
cas de que no ho aconsegueixin, poden recórrer al mercat.

Hi ha tres opcions de que les empreses facin la compraventa de les emissions:
-

Posant-se en contacte les dues parts i acordant un preu.

-

Mitjançant un intermediari

-

A la borsa de CO2.

Té com a missió intentar reduir els nivells d’emissions de GEH per contrarestar
l’escalfament global de la Terra.
Hi ha països que estan a l’annex 1 del PK que es possible que passin del límit de les
seves emissions, mentre que n’hi ha altres que no hi arriben. El PK permet la
compraventa d’aquestes emissions. Això és el mercat del carboni
Actualment qualsevol persona pot comprar una tona de CO2 per uns 15 euros.

Estudi sobre les emissions de CO2 d’un vaixell mercant

Pàgina 27

3- Mecanismes d’implementació conjunta

Aquest és el tercer mecanisme del PK. Consisteix en la inversió d’un país de l’annex 1 a
un altre país que també sigui de l’annex 1 sobre projectes de reducció d’emissions. El
país receptor del projecte es pot restar les conegudes com a Unitats de Reducció
d’Emissions (URE) del projecte.
L’avantatge pel país inversos és que obté URE’s a un preu menor que si el projecte
l’hagués fet dins al seu territori.
Els països receptors del projecte, són els països en transició de mercat, tant com per la
quantitat d’emissions, com per l’economia

 Mecanismes de flexibilitat per als vaixells

No existeixen encara incentius per aquells països que redueixin les emissions
procedents dels vaixells que abanderin el seu pavelló, ni en el cas dels països que no
siguin de l’annex 1.

No hi ha pel sector naval un equivalent als crèdits d’emissió que puguin sorgir als
mecanismes de desenvolupament net o a la implementació conjunta, que puguin
alhora tenir avantatges pels països que no surten a l’annex 1.
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6. DRET MARÍTIM

6.1 – OMI
La Organització Marítima Internacional és un organisme de les Nacions Unides, creat
l’any 1948 a Ginebra. Té la missió de ocupar-se només de qüestions relacionades sobre
el sector marítim i de fomentar la seguretat en la navegació, al mateix temps que la
prevenció de la contaminació.
L’evolució en matèria mediambiental en el sector marítim, en el sector de la
contaminació, va a càrrec del Marine Environment Protection Comitee (MEPC), comitè
derivat de la OMI.

S’ha d’anomenar els grans esforços que ha realitzat la OMI per establi r un pla de
mesures i règims per regular el transport marítim d’àmbit mundial per tal de contribuir
a la desacceleració del canvi climàtic.

La primera acció important que el comitè del MEPC va realitzar va ser la realització del
conegut com a annex VI del MARPOL, que regula la contaminació atmosfèrica produïda
pels vaixells, tot i que no encara del CO2. L’annex VI no va entrar en vigor fins l’any
2005.

6.2 – Annex VI del MARPOL

Aquest annex li correspon el nom de Prevenció de la contaminació atmosfèrica
provinent del vaixells.
Des del 2005, a tots el vaixells als quals se’ls aplica el MARPOL, estan obligats a complir
amb les condicions i requisits de l’annex VI.
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Substàncies regulades per l’annev VI del MARPOL

L’annex VI del MARPOL regula diferents tipus de substàncies depenen de les seves
característiques i els separa segons els problemes que ocasionen. Es poden classificar
en quatre grans grups: Òxids de sofre, Òxids de nitrògen, Substàncies que esgoten la
capa d’ozó i Complements orgànics volàtils.

-

SOx

Els òxids de sofre són els culpables de la pluja àcida. Normalment els fuels que
consumeixen els vaixells, porten un percentatge en sofre bastant elevat, que ve regulat
per una directiva que va aprovar el MEPC sobre les quantitats màximes que poden
tenir els combustibles marins de sofre. També és important que sigui baixa ja que pot
causar problemes en els motors.

Aquesta és la reacció que causa el sofre que al final acaba donant àcid sulfúric. El
problema que té és que causa la pluja àcida.

S + O2

----- >

SO2 + ½ O 2
SO3 + H2O

SO 2

------ >
------- >

SO3
H2SO4

El MEPC va realitzar la directiva 2005/33/CE, que és una modificació de la directiva
1999/32/CE. Aquesta directiva té la finalitat de controlar tots els aspectes relacionats
amb el contingut de sofre dels combustibles d’ús marítim, marcant els següents
continguts límits de sofre (percentatge en massa) als combustibles.
És un valor que en comparació amb altres tipus de sectors de transport és molt més
elevat.
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Tipus de combustible

% límit de sofre

Entrada en vigor

0,1 %

1 de gener de 2008 per vaixells d’alta
mar

0,1 %

1 de gener del 2010 per a vaixells
atracats a ports de la CE

1,5 %

Agost del 2006 per vaixells a alta mar
en aigües territorials de la UE

0,1 %

1 de gener del 2010 per vaixells
atracats a ports de la CE

Marine Diesel Oil (MDO)

Marine Fuel Oil (MFO)

Taula 5. Límits de sofre per combustibles. Font: Directiva 2005/33/CE.

S’ha de considerar que el percentatge de sofre que es transforma en SO 2 és d’un
97,75%.
Aquestes emissions es produeixen al vaixell bàsicament als motors principals i als
motors auxiliars, que és on es crema el combustible.
El límit de sofre que està permès per el MARPOL és, com a molt, d’un 4,5 % de
massa/massa.

Per tal d’evitar les emissions d’aquests contaminants, el que es pot fer és:
o Utilitzar combustibles amb baixos continguts de sofre
o Tractant els gasos d’escapament

-

Substàncies que esgoten la capa d’ozó

L’annex VI regula les emissions que esgoten la capa d’ozó provinents dels vaixells, en
les quals s’hi inclouen els halògens i fluorocarburs. Els més importants, són els
Clorofluorocarburs (CFC), que actualment està prohibit utilitzar-los.
Les instal·lacions que solen utilitzar aquestes substàncies són les frigorífiques. En cas
de no haver-hi fugues al circuit, el gas no arribaria mai a l’atmosfera. El problema
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apareix quan s’ha de fer la substitució del refrigerant, que el que es solia fer, era
deixar-lo anar directament a l’atmosfera.
Aquests compostos tenen la característica de ser molt estables, això significa que
estaran molt de temps en suspensió abans de descomposar-se.
Per tal de reduir les emissions, només es va trobar la solució de deixar-los d’utilitzar.
Actualment no es fabriquen, i els circuits que feien servir aquest refrigerant es van
adaptar, canviant alguns elements, per funcionar amb HCFC, que és el mateix compost
que els CFC, però amb la presència d’hidrogen. La solució és temporal, ja que al 2020 ja
se sap que es prohibiran.
- NOX
Hi ha un límit de emissions d’aquestes substàncies. Existeix un codi tècnic que diu com
s’ha de dur a terme la seva medició.
Els òxids de nitrogen es formen en la combustió dels hidrocarburs als motors
principals, motors auxiliars i calderes.
Es produeixen per diferents raons:
o Per un excés d’aire en la barreja. La solució pot ser optimitzar les
condicions de la combustió per tal de que aquests compostos no es
formin. És a dir, fent participar menys oxigen en la combustió per tal
de que el nitrogen no hi pugui reaccionar.
o Altes temperatures en la combustió. S’ha d’intentar reduir les zones
on la temperatura en la combustió és molt alta.
o També es poden eliminar les emissions una vegada hagin reaccionat.
Es poden eliminar mitjançant catalitzadors i mitjançant productes
químics, que reaccionen donant altres substàncies. Aquest és un
tractament que el sistema utilitzat requerirà un espai bastant gran, i
a més a més, suposen una gran inversió.
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La regulació sobre aquestes emissions es va aprovar a l’ant 1997, i s’aplica als motors
de més de 130 kW instal·lats més tard del 2000.

-

COVDM (Compostos Orgànics Volàtils Diferents al Metà)

Els COVDM són substàncies que es concentren en grans quantitats a l’aire. El problema
que tenen, és que reaccionen amb la presència de la llum solar per culpa dels oxidants
fotoquímics que deixen anar.
Es solen produir per culpa de part d’hidrocarburs que no es cremen en la combustió,
en processos de manipulació, o bé en el transport dels carburants.
En el cas de vaixells que transportin cru, les emissions de COVDM són força importants
degut a la seva generació en els processos de càrrega i descàrrega. Per altra banda, el
vaixells que transporten càrregues químiques, normalment liquades, també n’emetran
més quantitat, ja que és molt fàcil que se n’evapori una part.
Aquests components es separen segons la seva procedència, depenen de si provenen
d’hidrocarburs, o bé d’hidrocarburs halogenats.
Per tal de eliminar aquestes emissions, el que se sol fer és cremar els gasos, absorbirlos o recuperar-los. Això anirà en funció de la instal·lació del vaixell i del que vulgui
l’armador. En alguns casos, quan la càrrega no s’elimina, pot ser que interessi
recuperar-la, tot i que això, suposi un cost.
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6.3 – Contaminants derivats de la reacció del Carboni

Les reaccions que es produiran en un vaixell provinents de la reacció del carboni amb
l’oxigen, són el CO2 i el CO.
El diòxid de carboni és fruit de la reacció de la combustió completa d’un hidrocarbur
amb presència d’oxigen. I en cas d’haver-hi falta d’oxigen, el component resultant és el
monòxid de carboni.
Perquè la combustió tingui continuïtat, i produeixi CO2 hi ha d’haver tres components:
Un hidrocarbur, una font de flama i oxigen. Si falta algun dels tres components, la
combustió no es pot dur a terme, i per tant, no hi ha emissió de CO 2.

-

El diòxid de Carboni

El CO2 és un gas que de moment no està regulat per l’annex VI del MARPOL.

Aquestes són les reaccions del Carboni :

o Carboni:

C(s) + O2 (g) -------- >

CO2

o Sèrie dels Hidrocarburs: CH 4 (g) + 2 O 2 (g) ---- > CO2 (g) + H2O (g)

o També hi ha altres fonts de CO 2, són les que es formen naturalment,
i que no es poden evitar.

Encara que les emissions de CO2 no estan incloses dins de l’annex VI del MARPOL, des
del 2008, han d’estar publicades per separat en els inventaris nacionals dels estats.
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-

El monòxid de Carboni (CO)

El monòxid de Carboni, a diferència del CO 2, és un gas que es considera tòxic ja que
afecta al transport d’oxigen per la sang.
Aquestes emissions són degudes a la mala combustió dels combustibles fòssils, són
culpa de la falta d’oxigen. La quantitat que se’n produeix de forma antropogènica és
aproximadament d’un 10 %.

Contaminant

Augment

NOX

37,6%

CO

34,2%

COVDM

47,9%

SOX

130,4%

CO2

31,5%

CH4
Mercaderies mogudes als ports
espanyols

45,9%
28,2%

Taula 6. Augment de les emissions de GEH. Font: Ministeri de foment

La taula 2 reflecteix l’augment, en tant per cent, que hi ha hagut en les emissions de
cada contaminant de GEH en concret entre l’any 2000 i 2020.

S’observa que el increment del CO2 respecte els altres contaminants no és tant notable
i va una mica lligat a l’augment que hi ha del tràfic de mercaderies. Això és degut a que
el CO2 és un gas que és difícil d’eliminar per més tractaments que se li faci al
combustible. Si creix el moviment del producte, creix les emissions de CO2.
Pel que fa el SOx és culpa de que cada vegada més s’intenta ajustar més els
pressupostos i una cosa fàcil de dur a terme és comprant el combustible més barat, en
depriment del medi ambient.
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6.4 – Accions més importants que han dut a terme l’OMI respecte
les emissions de GEH en el sector naval

A conseqüència de l’accident que del petroler Torrey Canyon, el qual duia una càrrega
de 120.000 tones de petroli, va sorgir el MARPOL.
El MARPOL es va elaborar al 1978, i es va anar rectificant fins que es va aprovar al
1983.
Als anys 80 es va començar a treballar amb la OMI, al mateix temps que es començava
a veure que el canvi climàtic era una realitat i es necessitava trobar solucions per
frenar-lo.
Els primers passos van ser en la lluita contra les substàncies que ataquen l’ozó que
s’utilitzaven com a refrigerants o bé com a gasos per prevenir incendis.
Més tard, va tocar el torn dels gasos derivats del Nitrogen i del Sofre.
L’any 1991 es va adoptar la resolució A.719 (17), on s’hi va aprovar l’annex VI del
MARPOL, que no s’hi va afegir fins al 1997.
Aquest mateix any, a la conferència del MARPOL convocada per la OMI, es va tractar
el tema de les emissions de GEH. Es va aprovar la resolució 8 sobre Les emissions de
CO2 dels vaixells. En aquesta resolució es va demanar a la OMI que cooperes amb la
UNFCCC en el intercanvi d’informació de temes relacionats amb les emissions de GEH, i
que fes un estudi sobre les emissions de GEH procedents dels vaixells amb la finalitat
de saber la quantitat que se’n produeixen i que intenti proposar solucions per tal de
reduir-les.
Així l’any 2000, l’estudi de la OMI sobre les emissions de GEH es va presentar en la
sessió numero 45 del MEPC i el document es va passar a anomenar MEPC 45/8. Aquest
estudi va comptar que el que aportaven els vaixells al total de GEH emesos en total,
era d’un 1,8 %.
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L’estudi el va realitzar un consorci d’instituts de renom internacional i es va treure la
conclusió que no hi havia cap altre sector del transport amb una eficiència superior a la
del transport marítim per tona/milla.
Al 2003, l’assemblea de la OMI va adoptar la resolució A.963(23) amb el títol “ IMO
Polices and Practices related to the Reduction of Greenhouse Emissions from Ships”.
En aquest document es recull el que la OMI va encarregar al comitè del MEPC els
objectius següents:
*

Com a principal objectiu d’aquesta resolució, es va arribar a un acord sobre
l’aprovació de realitzar una metodologia que permetés calcular les
emissions de CO2 que emeten els vaixells, i que aquesta, es pugues dur a la
pràctica.

No va ser fins al Juliol del 2005 que es va aprovar la anomenada IMO’S “Interim
Guidelines for Voluntary Ship CO2 Emission Indexing for Use in Trials”, document que
correspon al nom MEPC/Circ. 471. Aquesta guia per calcular les emissions del vaixell
no és obligatòria.
L’objectiu que té és d’establir una aproximació de l’índex de emissions de CO2 del
vaixell, que permet als armadors que puguin conèixer les emissions provinents dels
seus vaixells.
La metodologia, és un pla de gestió energètic, que compara una orientació sobre les
millors pràctiques per al funcionament dels vaixells amb un consum eficient de
combustible. Així com un índex amb la finalitat d’ajudar als armadors a obtenir els
valors d’eficiència de la seva flota.
Els armadors tenen un incentiu molt gran a l’intentar reduir el consum de combustible
i reduir així les emissions de CO 2, que són dos valors que van directament relacionades.
El preu del combustible representa cada vegada més una proporció més important de
les despeses del vaixell i aquest, ha augmentat molt als últims anys.
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El mòdul GISIS (Global Integrated Shipping information System), és una central de
dades on apareixen uns resultat obtinguts de les proves que s’han fet a centenars de
vaixells per la OMI.
En aquests estudi es va observar, que vaixells idèntics i en trajectes similars, produïen
resultats en les seves emissions molt diferents. Això ho van atribuir a possibles canvis
meteorològics o bé a canvis en la manera de fer funcionar el vaixell. Com podria ser el
temps d’estada en el port, la llargada dels viatges amb lastre, entre altres.
Aquest mòdul és públic i s’hi poden afegir dades des del 2008.

Un any més tard, es va aprovar la resolució MEPC 55, anomenada “Work plan to
identify and develop the mechanisms needed to achieve the limitation or reduction
of CO2 emissions from international shipping”

Al 2009 se’n fa referència per últim cop. El MEPC 59 conté una manera de calcular
l’índex de CO 2 d’una manera millorada que no pas en el cas de la circular MEPC/Crirc.
471
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CAS PRÀCTIC
7- METODOLOGIA PROPOSADA PEL CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE CO2
D’UN VAIXELL MERCANT

7.1 - Introducció

Les emissions que produeix un vaixell, és un paràmetre que depèn de moltes variables
i és força complex alhora de comptabilitzar-les totes i cadascuna d’elles. Normalment,
es produeixen per la combustió d’hidrocarburs en màquines tèrmiques, tant siguin de
combustió interna com externa.
Les fonts d’emissions en un vaixell poden ser moltes degut a que hi ha molts sistemes
diferents dins d’un mateix. Les emissions que es consideraran, que són les més
significatives, són les provinents dels motors principals i les dels auxiliars. A més a més,
també s’ha de tenir en compte que entre dos vaixells del mateix tipus, hi poden haver
moltes diferències d’emissions.

En el treball es diferencien tres fases de la navegació, que corresponen al trajecte que
fa el vaixell des de que surt del port fins que n’entra. Les fases són la de navegació, la
de les maniobres d’entrada i sortida de port, i la de l’estada al port.

*

Navegació: Aquesta etapa és la que correspon al trajecte del vaixell de port
a port. Es considera des de que el vaixell traspassa la línia base en la sortida
del port, i la línea base del port d’entrada. La línea base és la línea
imaginaria que es prolonga de la bocana del port. La velocitat de la nau es
pot considerar d’un 93 % i pel que fa el factor de càrrega dels motors
principals, d’un 85 %.

Aquesta reserva de prestacions es manté per casos d’emergència, en els
que el vaixell, tingui una reserva de potència per poder reaccionar
augmentant o disminuint-la.
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*

Maniobra: És la operació en què el vaixell es desplaça des de la línia
prolongada de la bocana i l’espai on atraca. En aquesta etapa, la càrrega
que es demana als motors és molt baixa i és possible fins i tot que el vaixell
vagi auxiliat per un remolcador.
En tots els casos però, els motors principals estan arrancats i són els que
s’encarreguen de fer que el vaixell avanci o faci marxa enrere.
Normalment els remolcadors s’utilitzen per virar i per empentar sobre el
moll quan el vaixell amarra.

*

Fase d’estada al port: Aquesta fase és la que es dóna quan el vaixell està
amarrat al port. En aquest temps se solen dur a terme els processos de
càrrega i descàrrega de mercaderies i també les tasques de manteniment
de la maquinària del vaixell.

Imatge 3. Fases de la navegació

Fase de maniobra
Fase de navegació
Fase d’estada al port
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Anàlisis de les diferents etapes

Durant l’etapa de navegació és quan es produeixen la major part de les emissions a
l’atmosfera.
Pel que fa referència a les altres dues, tenen un altres tipus d’importància, i és que la
contaminació que emeten, va a parar directament a l’ambient del port i per tant, la
qualitat de l’aire baixa. A aquest problema, se li ha de sumar que és molt probable que
als voltants del port hi hagi algun nucli urbà.
Per tant són unes emissions, que encara que siguin més petites que les de l’etapa de
navegació, seran importants.

7.2 – Metodologia del treball

Les dades que s’utilitzen per realitzar el càlcul de les emissions es comptabilitzen de
diferent manera depenen de les característiques del vaixell, depenen de:

*

Tipus de motor utilitzat segons les diferents categories de vaixells

*

Tipus de combustible utilitzat segons les diferents categories de vaixell.

*

Potencia dels motors principals i dels auxiliars segons tipus de vaixell

*

Factors de sol·licitació dels motors principals i auxiliars en cada una de les
tres fases.

*

Temps mitjà en les operacions de port

*

Consum de combustible per tipus de motor per combustible utilitzat

*

Factor d’emissió per a cada contaminant
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7.3 – Diferents tipus de vaixells

Tipus de vaixell
Tanc
Graners
Càrrega General
Ro-Ro
Creuers
Ferris
Porta contenidors
Pesquers
Remolcadors
Altres tipus de vaixells
mercants

Descripció
Vaixells destinats al transport de productes en forma líquida,
normalment productes químics
Vaixells utilitzats per al transport de càrregues a granel com
minerals, per exemple.
Vaixells destinats a transportar mercaderies com el ferro o
material amb palets
Vaixells que poden transportar càrrega rodada i passatgers al
mateix temps
Són destinats al transport de passatgers
Són vaixells que fan recorreguts amb horaris i que
transporten passatgers
Vaixells que transporten la càrrega en contenidors de
dimensions estandarditzades
Vaixells dedicats a la pesca
Són uns vaixells que solen estar destinats a l’ajuda als vaixells
en les maniobres d’entrada i sortida dels ports
Engloba altres tipus de vaixells com poden ser dragues o
vaixells de salvament

Taula 7. Descripció dels diferents tipus de vaixells
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7.4 – Tipus de motors

Alhora d’avaluar les emissions de contaminants produïdes pels vaixells, és important
tenir en compte el tipus de motor que fan servir, ja que aquests, influeixen
directament en les condicions de la combustió i conseqüentment en el nivell
d’emissions d’alguns contaminants.

Una característica important que defineix a un vaixell, és que ha de ser autosuficient,
això significa que ha de se capaç de produir l’energia que consumeixi.

En alguns casos, tot i que no és habitual, quan els vaixells estan amarrat al port, agafen
energia elèctrica de terra amb el mètode anomenat cold ironing.
No se sol fer amb vaixells mercants que facin moltes escales ja que de un port a l’altre
les característiques de la corrent poden variar molt i al pas del temps poden afectar a
la instal·lació. En el càlcul de les emissions es considerarà que l’energia produïda prové
sempre d’alternadors que estiguin a bord.

L’edat del motor també pot influir en les emissions que es produeixin, que dependran
també del manteniment i de les condicions de servei en que es faci anar.

Les màquines que generalment ens podem torbar a bord d’un vaixell que puguin crear
emissions a l’atmosfera són les següents:

*

Motor principal:

El motor principal és l’encarregat de transformar l’energia tèrmica que es produeix al
cremar combustible en energia mecànica. La seva funció és de propulsar el vaixell i al
mateix temps, donar prestacions a alguns serveis del vaixell, com l’alternador de cua,
que serveix per generar corrent elèctrica.
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El motor principal, normalment sol estar sempre en marxa, excepte quan el vaixell està
amarrat. A vegades, es possible que en aquests casos, també estigui arrancat.

*

Motor auxiliar:

La LMIU (Lloyd’s Marine Intelligence Unit), defineix com a motor auxiliar a un motor
que no està destinat a la propulsió del vaixell, normalment referit a un motor diesel que
genera potència elèctrica.
És l’encarregat de generar l’energia elèctrica necessària a bord del vaixell per a fer
funcionar diferents sistemes auxiliars. Es solen utilitzar quan s’està atracat al port i
també quan s’està fent les maniobres d’entrada i sortida de port.
Molts vaixells, quan estan en navegació a alta mar, no porten els auxiliars en marxa ja
que solen dur un alternador acoblat a l’eix de sortida del motor principal, i així
aprofiten part de l’energia dels principals i no consumeixen més combustible.
Generalment, aquests motors són de mitges o altes velocitats i alhora de quatre
temps.

*

Motor d’emergència:

El motor d’emergència, serveix, com diu el seu nom, per casos d’emergència. Com bé
seria el cas de quan cau la planta del vaixell, i per tant es quedaria sense cap altre dels
sistemes en funcionament, així que s’arriba al punt en que és necessari l’obtenció
d’energia.
És un sistema que és autònom, això significa que no depèn de cap altre sistema per
funcionar. Té el seu propi mecanisme d’arrencada, el seu propi sistema de lubricació,
refrigeració i combustible.

És un motor que s’utilitza, a part de en casos d’emergència, en operacions de
manteniment, normalment cada un cert període de temps, per assegurar-ne el
correcte funcionament.
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Com que només es fa servir en molt pocs casos, aquestes emissions no es tindran en
compte quan es realitzi l’estudi ja que son molt petites comparades amb la resta.

*

Caldera:

En els vaixells que van propulsats per turbines, la caldera serà un element molt
important ja que és on es cremarà el combustible per escalfar l’aigua i generar vapor.
El vapor, a part de moure la turbina, també es pot utilitzar per a transportar energia
tèrmica.

*

Incineradora:

Normalment es fa servir per cremar residus a bord, sempre i quan no siguin:



Residus de les càrregues que estiguin considerades de l’annex I, II i
III i VI del MARPOL, juntament amb tots els materials dels seus
embalatges.



Bifenils Policlorats (PCB)



Materials

que

continguin

Metalls

Pesats

en

proporcions

significatives.


Productes derivats del petroli amb continguts halogenats.

Des del punt de vista de l’emissió de contaminants, no es tenen en compte ni les de la
caldera, ni les de la incineradora, com tampoc les del motor d’emergència, ja que
comparat amb els altres, no són rellevants.
Les emissions de la caldera són molt petites sempre i quan no formi part del sistema
propulsor, perquè en aquest cas, sí que seran importants.
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MOTORS PRINCIPALS

Encara que la major part de les emissions sigui conseqüència dels motors principals, les
emissions dels auxiliars també són importants, sobretot perquè es llencen a
l’atmosfera del port, on habitualment tindran nuclis urbans als voltants.

Pel que fa a quantitat d’emissions i nombre de motors, les màquines de combustió
interna són les més corrents en la flota mundial, tant pel que fa referència als motors
auxiliars com els principals. En una quantitat inferior hi trobem als vaixells propulsats
per turbines de vapor i de gas.

Tipus de motor

% Sobre el total

Sub-categoria

analitzat

Motor diesel

Turbomàquina

% De la subcategoria

Motor de 4T

67%

Motor de 2T

26%

Motor diesel 2T o 4T

6%

Vapor

80%

Gas

20%

99%

1%

Taula 8. Distribució dels tipus de motors en la flota mundial. Font: Corbett i Koehler
(2003)

Aquesta distribució entre motors i turbines s’explica per l’evolució que han
experimentat els motors en el seu rendiment. Aquest ha augmentat molt en els últims
anys, tal i com mostra la taula 9, sobre l’evolució en el consum dels motors lents de 2
temps.
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Any dels motors
1970 - 1983
1984 - 2000
2001 – Present

Consum específic
180-200 g / kWh
170-180 g / kWh
165-175 g / kWh

Taula 9. Evolució consum específic motors de 2T. Font: OMI

L’augment del rendiment dels motors de 2T i en general, dels motors diesel, que es
mostra a la taula 9, són el motiu pel qual la presència de turbomàquines en el sector
naval ha decaigut.
Estudis fets per la OMI preveuen que el consum específic de combustible en màquines
navals continuï disminuint.

Dins de la categoria dels motors diesel, es divideix la classificació segons la velocitat de
gir del cigonyal .

Tipus de motor diesel

Velocitat de gir en rpm

Alta velocitat (HSD)

n>900

Mitja velocitat (MSD)

300<n<900

Baixa velocitat (SSD)

n<300

Taula 10. Velocitats de gir dels motors. Font: EMEP/EEA (2009)

En general, el més normal, és que en un vaixell, la velocitat del motor principal sigui de
baixa o de mitja velocitat.
Mentre que en el cas dels motors auxiliars, les velocitats solen ser altes, tot i que
també n’hi podem trobar velocitats mitges.
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Un estudi realitzat per ENTEC UK sobre uns 11000 vaixells al mar mediterrani, permet
fer una distribució dels tipus de motors principals que porten els diferents vaixells que
s’han classificat anteriorment. La taula 10 separa els vaixells per tones de registre brut
i n’assigna un tipus de velocitat per a cada un.

Menys de 5000 TRB

5000-50000 TRB

Més de 50000 TRB

Tipus de vaixell

HSD

MSD

SSD

HSD

MSD

SSD

HSD

MSD

SSD

Tanc

22

420

131

3

197

706

0

7

1232

Graners

1

60

6

0

38

1034

1

21

1622

Càrrega general

60

1277

251

0

392

717

0

3

88

Ro-Ro

2

41

5

0

139

46

0

29

290

Porta contenidors

0

23

3

0

89

243

0

6

765

Passatgers

91

60

6

13

178

13

1

101

14

Pesca

23

74

5

0

6

4

0

0

0

Altres

207

245

7

8

37

7

0

4

2

Taula 11. Distribució dels motors. Font: ENTEC UK (2007)

Tipus de vaixell

Menys de 5000 TRB

5000-50000 TRB

Més de 50000 TRB

Tanc

MSD

SSD

SSD

Graners

MSD

SSD

SSD

Càrrega general

MSD

SSD

SSD

Ro-Ro

MSD

MSD

SSD

Porta contenidors

MSD

SSD

SSD

Passatgers

HSD

MSD

MSD

Pesca

MSD

MSD

MSD

Altres

MSD

MSD

MSD

Taula 12. Distribució velocitat dels motors respecte tonelatge. Font: Entec UK (2007)
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En les taules 11 i 12, s’observa que la distribució és clarament en proporció del vaixell,
que com més gran és, menys velocitat tenen els motors principals.

El més normal és que els tipus de motors que hi hagin, com més potència tinguin, més
lents giraran.

Per tal de fer un càlcul d’un port en concret, el procediment que s’ha de fer és
comptabilitzar tots el vaixell que han entrat i sortit de les seves aigües i fer una mitjana
del seu pes, en TRB, i el numero de vaixells del mateix tipus.
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7.5 – Tipus de combustible

És important conèixer el tipus de combustible que s’utilitzi en cada vaixell, ja que la
composició entre els diferents combustibles varia molt, i al mateix temps ho fa el
factor d’emissió.
Cada vegada més, des de la OMI, i mitjançant el MEPC, s’intenta que els vaixells
contaminin menys, pel que fa al cas del sofre per exemple, on s’obliga a que s’utilitzin
combustibles més refinats. Aquesta és la raó per la qual hi ha la previsió que el preu
del combustible que consumeixen els vaixells, augmenti de manera significativa.

Hi ha dos contaminants que variaran molt les seves emissions segons la composició del
combustible, el CO2 i l’ SO2 , que dependran directament del contingut en carboni i
sofre respectivament.
Pel que fa al diòxid de carboni, depèn també de la qualitat de la combustió, ja que és
possible que si hi ha falta d’oxigen, es produeixi CO, que també és un gas contaminant.
Per altra banda, podria ser que l’excés d’aire fos massa gran, cosa que produiria una
pèrdua d’energia perquè es llença aire calent a l’atmosfera.

A grans trets, es poden diferenciar els combustibles que s’utilitzen, en dues categories
diferents. El Marine Distillates (MD) i el Residual Fuel Oil (RFO).

Normalment, la categoria de MD es subdivideix en dos grups, anomenats Marine
Diesel Oil (MDO) I Marine Gas Oil (MGO). Dels quals el MDO és més lleuger, i no conté
cap traça de RFO.

Les diferències bàsiques que hi ha entre ells, són en relació a les seves propietats,
sobretot en la viscositat, i també en relació al preu.
La qualitat que tingui el combustible, pot influir també en la vida dels motors per
temes de corrosió o mala combustió.
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El percentatge de cendres i sofre als MDO és molt menor que en els RFO. Pot ser que e
als RFO, si hagi d’aportar calor per variar la seva viscositat i així poder-los bombejar
correctament.

Tipus de motor
Baixa velocitat (2T)
Mitja velocitat (4T)
Alta velocitat (4T)

RFO
95 %
70 %
0%

MDO
5%
30%
100 %

Taula 13. Combustible consumit segons velocitat del motor. Font: Corbett i Koehler
(2003)

En la taula 13, mostra la distribució del consum de combustible que solen utilitzar els
motors navals, segons si són RFO o MDO. Les dades obtingudes a través de l’informe
Updated emissions from ocean shipping de Corbett i Koehler.

Es pot veure com pràcticament tots els motors de baixa velocitat consumeixen fuels
pesats, ja que consumiran molt combustible, i això suposa un estalvi molt important de
diners.
Normalment, els vaixells mercants poden consumir en els principals tant MDO com
RFO. El fuel necessita temperatura per tal de que la seva viscositat disminueixi, i així
poder-lo bombejar. Això suposa un problema al moment que els vaixells aturen els
motors principals, ja que si es deixa refredar, pot ser que bloquegi els conductes per
on passi.
Aquest problema se soluciona mitjançant la combustió de MDO quan el vaixell esta a
punt d’entrar a port i hi ha previsió, que en aquest, els motors principals hauran
d’estar aturats un cert temps.
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7.6- Potència dels motors principals

La potència del motors és una dada important que es necessita saber per calcular les
emissions d’un vaixell.
Entec UK (2007) proporciona unes corbes de tendència que relacionen les TRB d’un
vaixell amb la potència màxima del seu motor principal, en kW. Les corbes es mostren
a continuació, classificades per cada tipus de vaixell.

Tanc
M.P.(kW) = 14,602 . TRB0,6278

R2= 0,9000

Graners
M.P.(kW) = 47,155 . TRB0,5040

R2= 0,6755

Càrrega general
M.P.(kW) = 1,276 . TRB0,9154

R2= 0,8215

Ro-Ro
M.P.(kW) = 45,700 . TRB0,5237

R2= 0,7012

Porta contenidros
M.P.(kW)= 1,084 . TRB0,9617

R2=0,9177

Passatgers
M.P.(kW)= 42,966 . TRB 0,6035

R2=0,6930

Pesca
M.P.(kW)= 23,222 . TRB 0,5915

R2=0,7456

Altres tipus
M.P.(kW)= 138,18 . TRB 0,4028
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Les equacions es basen en un estudi realitzat a més de 120.000 vaixells, mitjançant una
recta de regressió, que s’extreu de les dades dels motors estudiats i se separa per tipus
de vaixells.

És possible trobar un vaixell del mateix tipus que s’allunyi molt de la corba. Com més
exactes són aquestes corbes, el coeficient de determinació, R2, és més proper a 1. Per
tant, en corbes que tinguin un R2 molt inferior a 1, pot ser que les característiques d’un
vaixell triat a l’atzar variïn força pel que fa a termes de potència.

7.7 – Potència dels motors auxiliars

Per obtenir les potències dels motors auxiliars, Entec UK també proporciona un factor
que relaciona la potència dels motors principals amb els auxiliars, tan sols és necessari
multiplicar el factor de la categoria corresponent per la potència del motor principal.

Categoria del vaixell

Factor

Tanc

0,35

Graner

0,39

Càrrega general

0,35

Ro-Ro

0,30

Porta contenidors

0,27

Passatgers

0,27

Pesca

0,47

Altres

0,18

Taula 14. Factor que relaciona la potència dels motors principals amb la dels auxiliars.
Font: ENTEC UK (2003)
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7.8 – Factors de sol·licitació dels motors depenen de cada operació

Segons la operació que estigui realitzant el vaixell, els factors d’emissió variaran pel
motiu en que són funció de la demanda de potència dels motors.

 Fase de maniobra

En aquesta fase de la navegació, és quan els motors auxiliars tenen més importància ja
que la corrent no es pot treure de cap altre lloc.
El més normal és que els vaixells portin acoblats a l’eix del motor principal, un
alternador que proporciona corrent elèctrica. Perquè els alternadors puguin donar
unes prestacions adequades, l’eix ha de girar a un règim de revolucions mínimes, cosa
que en aquestes situacions el més normal és que s’estigui girant per sota d’aquests
mínims.

Per fer el càlcul de les emissions en aquesta fase, Entec UK proposa un factor de
demanda del 50 % sense fer diferències.

Per altra banda, l’Agència de Protecció Mediambiental dels Estats Units (US EPA) en fa
una distinció i en dóna diferents factors pels diferents vaixells. Les dades estan
obtingudes d’un estudi realitzat al port de Los Angeles mitjançant enquestes als
capitans, caps de màquines, entre altres.

Tipus de vaixell
Tanc
Graners
Càrrega General
Ro-Ro
Creuers
Ferris
Porta contenidors
Pesquers
Arnau Santasusana Suñé

Factor de demanda dels auxiliars en la maniobra
33 %
45 %
45 %
45 %
80 %
80 %
48 %
45 %
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Tipus de vaixell
Remolcadors
Altres tipus de vaixells
mercants

Factor de demanda dels auxiliars en la maniobra
45 %
45 %

Taula 15. Factors de demanda dels motors auxiliars en maniobres. Font: US EPA (2009)

Són uns valors que s’acosten molt al 50 % de demanda que proposava Entec UK, per
tant són uns valors que es poden considerar correctes.

És possible que hi hagin vaixells que portin equipats hèlices de proa, cosa que
augmentarà la demanda de corrent dels auxiliars. Normalment els que solen dur
aquest tipus d’hèlices són els vaixells de passatge, per això, en les taules el seu factor
és molt més elevat que els de la resta.
Això no significa que perquè el factor de demanda sigui més gran, contaminin més. En
gairebé tots els casos, els farà falta l’ajuda d’un o més remolcadors per tal de poder fer
les maniobres d’entrada i sortida del port .

Pel que fa referència als motors principals, tant Entec UK (2007), com Copper &
Gustafsson (2004), proposen un factor dels motors principals en aquesta maniobra del
20 %.

 Fase amarra

Sempre ha d’haver-hi corrent a bord. Durant la fase d’estància al port, en molts casos
funcionen només els motors auxiliars, tot i que a vegades el principal també està en
marxa.
Els casos que està parat, es donen quan els vaixells van equipats amb el sistema
anomenat cold ironing, que permet connectar la línia del vaixell a una altra de terra.
Normalment aquest sistema no s’usa perquè en cas d’anar a ports diferents, pot ser
que hi hagin variacions en el subministrament de la corrent pel que fa a qualitat de la
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corrent. Per tant, els responsables del vaixell solen optar per produir-se energia pròpia
amb els motors auxiliars.

També és possible en el cas de transportar càrregues inflamables, en els processos de
càrrega o descàrrega a la terminal de terra, es mantinguin els motors principals
arrancats. La raó és per intentar prevenir que en cas de produir-se un incendi a una de
les dues parts, el vaixell se’n pogués separar per evitar danys de dimensions més grans.

A més a més, en el cas de dur càrregues líquides o gasoses, els vaixells normalment
estaran equipats amb les seves bombes pròpies, que consumiran corrent dels motors
auxiliars, que s’utilitzaran en les fases de descàrrega, per tant, el consum d’energia
augmentarà. Els que solen dur-ne, són els que transporten càrregues inflamables.
En els processos de càrrega varia, ja que sol omplir-se amb les bombes de la terminal i
al principi s’omplen per gravetat.

En aquesta fase es considera que els factors de demanda dels motors principals és del
0 % perquè només estarà arrancat en casos molt puntuals.

Tipus de vaixell

Factor de demanda dels auxiliars

Tanc

40 %

Graners

20 %

Càrrega general

20 %

Ro-Ro

20 %

Porta contenidors

20 %

Passatgers

20 %

Pesquers

20 %

Remolcadors

10 %

Altres tipus de vaixells mercants

20 %

Taula 16. Factors de demanda dels auxiliars en fase d’amarra. Font: Dalsoren (2008).
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En la taula 16 , es mostren els factors proposats per Dalsoren. Als vaixells que es
poden descarregar amb les seves pròpies bombes, que són els del tipus tanc, es pot
veure com se’ls assigna el factor de càrrega més gran.

 Fase de creuer

La fase de creuer comença des de que el vaixell traspassa la línia base que passa per la
bocana del port a la seva sortida fins a la línea base del port d’entrada. És la fase on es
produeixen la quantitat d’emissions més importants, i alhora, sol ser la fase que ocupa
la durada de temps més llarga de les tres.

Aproximadament, la càrrega que mantenen els vaixells en aquesta fase és del 83 %.
Tot i que poden variar molt, inclús en vaixells del mateix tipus.
Les emissions, varien molt en funció de la velocitat que manté el vaixell. Existeix un
tipus de gràfica que relaciona la velocitat del vaixell amb el consum de combustible, i
per tant, també està directament relacionada amb les emissions.
Les corbes que relacionen el consum i la velocitat, són unes corbes que tendeixen a
créixer exponencialment.
S’arriba a un punt, en que per augmentar petits rangs de velocitat, el combustible que
s’ha de consumir de més, creix molt.

La velocitat en que vagi el vaixell, anirà donada en funció dels interessos de l’armador.
Ell és l’encarregat de triar quan temps ha d’estar un vaixell d’un port a un altre. És
possible que li interessi que el vaixell estigui més temps a fer el trajecte, per estalviar
combustible, que no arribar abans i gastar-ne més, encara que això li suposi unes
despeses addicionals en multes.
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7.9 – Temps mitjà en les operacions de port

Tant el temps de realització de la maniobra d’entrada o sortida del port, com el temps
d’estada amarrat, variarà molt depenen del tipus de vaixell i del port en es que facin
les operacions, així que extreure’n uns valors que s’acostin a la realitat seria força
complicat.
En tot cas, els temps de entrada i sortida del port són molt més petits que els que
estan amarrats.
També un aspecte que hi influeix és a la distribució del port, perquè el més normal és
que cada port estigui ordenat de maneres diferents. Així, que l’estona que estaran en
fer les maniobres variarà força.

7.10 – Consum de combustible per tipus de motor utilitzat

En funció de l’energia que requereixi el vaixell, el motors consumiran més o menys
combustible.
Per fer una estimació d’aquest consum, Copper y Gustaffson, proposen una sèrie de
factors de consum específic del combustible, mesurats en g/kW h. Es diferencien
segons el tipus de motor i combustible utilitzat,per auxiliars i principals en les taules 17
i 18.

M.M.P.P. en maniobra
Tipus de motor

Tipus de combustible

Consum específic

SSD

MDO

204 g/kW h

SSD

RFO

215 g/kW h

MSD

MDO

226 g/kW h

MSD

RFO

237 g/kW h

Taula 17. Consum motors principals en la fase de la maniobra. Font: Copper i
Gustaffson (2004).
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M.M.A.A. en maniobra i fase d’amarra
Tipus de motor

Tipus de combustible

Consum específic

SSD

MDO

217 g/kW h

SSD

RFO

227 g/kW h

MSD

MDO

217 g/kW h

MSD

RFO

227 g/kW h

Taula 18. Consum motors auxiliars en la fase de maniobra i la d’amarra. Font: Copper i
Gustaffson (2004).

En la taula del consum de combustible dels auxiliars, mostra com aquest, no depèn del
combustible utilitzat.

7.11 – Factors d’emissió per a cada contaminant

Com s’han comentat anteriorment, les emissions que es deriven de les operacions dels
vaixells, depenen, entre altres coses, del tipus de motor i combustibles usats.
Segons Copper & Gustafsson, es proposen uns Factors d’Emissió, que es diferencien
per motor i tipus de combustible utilitzats.

M.M.P.P Maniobra
Motor
Combustible
SSD
MDO
SSD
RFO
MSD
MDO
MSD
RFO

NOX

CO

66,59
63,32
45,97
44,84

4,91
4,62
1,76
1,67

COVDM
PST
g/kg combustible
1,96
1,96
12,12
12,12
1,77
1,77
4,22
4,28

CO2

CH4

3179
3179
3179
3179

0,05
0,05
0,03
0,03

Taula 19. Emissions motors principals en la fase de maniobra. Font: Copper i
Gustaffson (2004).
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M.M.A.A Maniobra /
Amarre
Motor
Combustible
SSD
MDO
SSD
RFO
MSD
MDO
MSD
RFO

NOX

62,44
61,72
54,18
52,67

CO

4,12
3,92
3,68
5,27

COVDM

PST

g/kg combustible
0,91
0,92
0,87
2,20
2,30
1,84
2,20
2,20

CO2

CH4

3179
3179
3179
3179

0,01
0,01
0,04
0,04

Taula 20. Emissions dels motors auxiliars en la maniobra i la fase d’amarra. Font:
Copper i Gustaffson (2004).

Es pot veure, en les taules 19 i 20, que a diferència de la majoria de contaminants, els
seus factors varien de manera considerable, però els valor de emissions de CO2 són
sempre constants. El motiu és perquè Copper i Gustafsson consideren que tots els
combustibles tenen un percentatge de Carboni fix. En concret, un 86,7 %, en massa.
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8 – METODOLOGIA DE CÀLCUL DE LES EMISSIONS SEGONS MÈTODE
PROPOSAT

La metodologia esta enfocada de cara al medi ambient. Els armadors poden aplicar
aquest procediment per als seus propis plans de gestió mediambientals i adoptar
principis de control sobre els seus vaixells.

És un paper molt important el que juga el combustible en les despeses dels vaixells,
per tant és una bona oportunitat per als armadors el fet d’intentar reduir el consum
dels vaixells.

8.1 – Metodologia proposada

Per tal de fer el càlcul de les emissions, es considerarà la metodologia que proporciona
Entec UK, que considera les emissions produïdes per els motors principals i les dels
auxiliars, i les expressa mitjançant la següent equació.

Emissions totals del vaixell =
FCAUX.

[Pot.PPALS

FCPPALS

FEPPALS CEPPALS

Pot.AUX.

FEAUX. CEAUX.]

Aquesta equació és la que considerarem per a fer el càlcul total de les emissions, on la
nomenclatura utilitzada, està explicada a continuació.

D: Distància que recorre el vaixell entre el port de sortida i el port d’entrada, es calcula
tot el trajecte que fa.

V: Velocitat de creuer del vaixell, que dependrà del vaixell en qüestió.
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Depenen del subíndex, es referirà a un motor o a un altre. Per PPALS s’entén als
motors principals, i per AUX. s’entén per als motors auxiliars.

Pot.: És la potència que tenen els motors.

FC: Factor de càrrega dels motors, els quals no solen anar mai al 100 % de la seva
capacitat.

FE: Correspon al Factor d’Emissió, que s’assigna a cada tipus de contaminant.

CE: Consum específic de combustible.
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8.2 – Càlcul de les emissions produïdes utilitzant la metodologia de
la OMI

La metodologia desenvolupada pel MEPC és fruit de la resolució A.963(23), aprovada
per la OMI i amb l’objectiu de proveir als armadors o a qui vulgui fer-ho servir, una
metodologia de com aconseguir el càlcul de l’índex de CO2.

A la metodologia es defineixen les emissions mitjançant un índex, anomenat the
Carbon Dioxide Transport Efficiency Index i és la relació que hi ha entre la massa de CO 2
que s’emet per la unitat de càrrega transportada.

La distància que ha de navegar el vaixell es calcula fent servir les dades del diari de
navegació.
La guia és aplicable per a la majoria de vaixells mercants i els volums de càrrega que es
transporten es diferencien segons el seu tipus.
La càrrega que es transporti, en general es definirà en termes de massa:
o En les càrregues a granel, s’ha de definir en tones mètriques.
o Pel que fa als contenidors, que són de 20 peus (1 TEU) es comptaran
amb aquestes unitats, segons si els contenidors van carregats o no.
Els carregats se’ls aplica un pes de 10 TEU i els que es transportin
buits, de 2 TEU.
En general, la càrrega anirà definida amb les unitats següents:
o Càrregues a granel i Petrolers : Metres cúbics
o Passatgers : Nombre de passatgers
o Ferris i roro’s : Nombre de cotxes o llargada que ocupen, en metres
o Portacontenidors : Nombre de TEU’s plens o buits
o Roro’s : Metres de línia de càrrega rodada que ocupa
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Procediment de càlcul amb el mètode de la OMI

El càlcul de les emissions amb aquest mètode, es té en compte que les emissions de
cada molècula de CO2 produïda, necessiten un àtom de carboni.

Per tant, es pot definir com la quantitat de CO 2 emès per la combustió d’un
hidrocarbur, expressat en tCO2e, com al producte del percentatge de carboni del
combustible, multiplicat per la relació de les masses moleculars que hi ha entre el CO 2 i
el carboni. Aquesta relació és de 3,664.

El valor que utilitza el MEPC respecte les quantitats de carboni que contenen els
combustibles és d’un 85 % per al RFO, i d’un 87,5 % per al MDO.

Per tant les emissions per tipus de combustible són:

o RFO: Ef = 3,664 * 0,85 = 3,114 g CO2/t RFO
o MDO: Ed = 3,664 * 0,875 = 3,206 g CO 2/t MDO

L’índex de CO2 que proposa el MEPC es defineix com:

On les expressions de l’equació signifiquen el següent:

CF: Consum de combustible

%C : Percentatge de Carboni segons combustible
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mcàrrega,i : Càrrega que transporta el vaixell, que s’expressarà segons el tipus de vaixell
estudiat.

Di : Distància navegada per el vaixell, expressada en milles
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9- ELECCIÓ DEL VAIXELL

El vaixell escollit per fer el càlcul de les seves emissions és el SOROLLA, un vaixell de la
categoria Ro-ro, que transporta tant passatgers com càrrega rodada de la companyia
Acciona Transmediterranea.

Imatge 4 – Imatge del Sorolla

Les característiques del vaixell són les següents.

Característiques

Dimensions

Eslora total

172,00 metres

Eslora entre perpendiculars

157,00 metres

Màniga de traçat

26,00 metres

Puntal coberta principal

9,20 metres

Puntal al pont

29,15 metres

Calat màxim de traçat

6,20 metres

Tonelatge brut

26916 TRB
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Característiques

Dimensions

Capacitat passatgers

1000 passatgers

Capacitat càrrega rodada

1.800 metres de línea

Velocitat de disseny

23,5 nusos

Taula 21. Característiques tècniques del Sorolla

El sorolla és un vaixell que va equipat amb quatre motors principals de la casa Wärtsilä,
que cremen RFO i tres motors auxiliars que cremen MDO.

Característiques Motors Principals
Fabricant

WÄRTSILÄ

Model

8L46A

Velocitat de ir

500 rpm

Diàmetre cilindre

460 cm.

Carrera

580 cm.

Nombre de cilindres

8

Cilindrada per cilindre

96,4 dm3

Consum específic
Potència

0,3136
9701,6 CV

Taula 22.Característiques dels motors principals

Característiques Motors Auxiliars
Fabricant

WÄRTSILÄ

Model

9L20C

Velocitat

1000 rpm

Diàmetre cilindre

200 mm.
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Característiques Motors Auxiliars
Carrera

280 mm.

Nombre de cilindres

9

Cilindrada per cilindre

8,8 dm3

Consum específic
Potència

0,14
2170,8 CV

Taula 23. Característiques dels Motors Auxiliars

8.1 – Combustible

Les propietats dels combustibles són les següents:

-

Per al RFO, que és el combustible pesat que cremarà a la maquinària
principal, es considera que el seu per específic és de 0,95

-

Per el cas del MDO, combustible utilitzat als motors auxiliars, es considerarà
de 0,90

8.2 – Ruta del vaixell

La ruta escollida per fer el càlcul de les emissions és la ruta Palma de Mallorca Barcelona, ciutats les quals les separa una distància de 132 milles nàutiques.
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10 – CÀLCUL TOTAL DE LES EMISSIONS

10.1 – Emissions produïdes segons metodologia proposada

Equació de les emissions totals del vaixell per la metodologia proposada =
FCPPALS

FEPPALS CEPPALS

Pot.AUX. FCAUX.

[Pot.PPALS

FEAUX. CEAUX ]

Les tres fases de la navegació s’han de comptar per separat. Però primerament, abans
de calcular-les, es farà una relació del Sorolla amb la metodologia que s’ha proposat.

El Sorolla és un vaixell del tipus Ro-ro, capaç de transportar a un total de 1000
persones, i té una capacitat per transportar càrrega rodada de 1800 metres lineals.

El motors principals del Sorolla, són de quatre temps, que és el grup més important
que hi ha en les màquines propulsores en la flota mundial, aquests, corresponen a un
67 % dels que van propulsats amb motors diesels. És gairebé el total, ja que només un
1 % va propulsat per turbines.

Pel que fa al seu tonelatge, també es troba en el grup més nombrós, ja que els Ro-ro’s
d’aquestes dimensions, la majoria fan servir motors de mitja velocitat (MSD).

Si no coneguéssim la potència que tenen els principals, es podrien utilitzar les rectes
de regressió que s’han proposat per obtenir les potències mitjançant les TRB del
vaixell.

Estudi sobre les emissions de CO2 d’un vaixell mercant

Pàgina 69

En aquest cas, s’hauria de seguir l’equació següent:

Pot.ppal (kW) = 45,700 . TRB0,5237 , on el coeficient de determinació és R2=
0,7012.

Les TRB del vaixell són de 26.916, per tant, tenim que :

-

Pot.ppal (kW) = 45,700 . 26.9160,5237 = 8058 kW, aquesta potència equival a
818 kW més del que porta en realitat, que són de 7.240 kW.

Així que podríem arribar a la conclusió que el Sorolla porta un motor principal més
petit que la mitjana del vaixells estudiats.

Per fer el càlcul dels motors auxiliars seguint la metodologia proposada, considerarem
que la potència del principals és de 7.240 kW, i el multiplicarem pel factor de relació
que tenen, que és de 0,30.

D’aquesta manera, la potència obtinguda per els auxiliars és de 2.172 kW, 552 kW més
dels 1.620 kW que la que té en realitat.
Així, també es podria dir que també porta un motor auxiliar menys potent que el de la
flota estudiada.

Aquesta diferència es pot explicar perquè el factor de determinació és baix, així que la
recta no es molt precisa i el resultat marxa de la realitat.

Per fer una diferència de emissions totals de CO 2, es tindrà en compte tres velocitats
de navegació.
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Els tres càlculs seran els següents:

-

El primer es considerarà que el vaixell va a una velocitat de disseny de 23,5
nusos, on el motor principal anirà a un 100 % de la seva càrrega. Aquest és
un cas, que a la pràctica no es fa servir, ja que a part de consumir molt
combustible, no permet marge de maniobra per alguna emergència i a part,
la vida dels motors disminuiria.

-

El segon cas, es considerarà els factors proposats en la metodologia del
treballs, que diu que per una velocitat de navegació del 93 %, els motors
poden anar a una potència del 85 %. Aquesta velocitat equival a 22 nusos.

-

L’últim cas, es farà a la velocitat que sol anar al vaixell, que oscil·la entre els
19 i els 20 nusos i la càrrega que suporten els motors principals, sol ser al
voltant del 76 %.

En relació a les emissions de les altres fases de maniobra i amarra, no es tocaran
perquè es considera que no es poden variar, ja que els temps d’estada a port i
maniobra solen ser els similars en els mateixos ports.

Les emissions en la fase de navegació, seran molt diferents depenen de la velocitat de
creuer. El factor càrrega o sol·licitació (FC) dels motors principals variarà de la següent
manera:

Velocitat de creuer

Factor de sol·licitació

23,5 nusos

100 %

22 nusos

85 %

20 nusos

76 %

Taula 24. Relació de les velocitats amb el factor de sol·licitació
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Els factors de sol·licitació (FC) per als vaixells Ro-ro són els següents :

Motors principals

Motors auxiliars

Fase de maniobra

20 %

45 %

Fase d’amarra

0%

20 %

Taula 25. Factors de sol·licitació en la fase de maniobra i amarra.

És necessari saber la durada de temps de cada operació, ja que aquest, va molt lligat a
la quantitat d’emissions que es produeixen.

El consum específic dels motors és el següent:

-

Per els motors principals : 0,31369

-

Per els motors auxiliars : 0,14

Les durades de temps en les fases de la navegació:

-

La fase d’entrada a port, en general serà més llarga que no pas la de sortida.
En relació als coneixements que es tenen del port de Barcelona, es
considerarà que les dues fases de la maniobra tenen una durada de dues
hores.

-

La durada de la fase de navegació, on no es tenen en compte els efectes de
les corrents, ni les del vent, s’obtindrà de la velocitat de creuer del vaixell i
la distància entre els dos ports.

-

En la fase d’amarra, es considerarà, que té una durada de 24 hores.

Arnau Santasusana Suñé

Pàgina 72

En relació als consums de combustible, és important tenir en compte que en cada
motor, només cremarà un tipus de combustible. Per exemple, quan s’entri a port, no
es passarà de cremar RFO a MDO en els motors principals.
Per tant, els motors principals, cremaran sempre RFO, i els motors auxiliars, sempre
utilitzaran MDO.

El càlcul de les emissions de CO 2 en les fases de les maniobres i la d’amarra són les
següents, que es consideren iguals per als tres casos:

 Fases de maniobres

Aquesta és la única fase en què es tenen en marxa els dos motors.
Els motors auxiliars, en principi, són els que més emissions llencen en les estades a
port, i es considera que entre el temps d’entrada i sortida de port, el temps
necessari per fer les maniobres, és d’unes dues hores.

Emissions = 2 h [9701

0,20

0,313

3179

2170

0,45

0,14

3179] =

4.730.304,18 g de CO2

En total, les emissions en les fases de les maniobres són de 4,73 tCO2e.

 Fase d’amarra

En aquesta fase només hi prenen part les emissions provinents del motors
auxiliars. El temps que s’ha considerat que el vaixell està a port és d’un dia.

Emissions = 24 h [9701

0

0,313 3179

2170

0,20

0,14 3179] =

4.635.744,96 g de CO2

En total, les emissions en la fase d’amarra són de 4,635 tCO2e.
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Pel que fa les fases de creuer es faran els càlculs per les 3 velocitats considerades.

 Fase de navegació

-

A 23,5 nusos :

Emissions =

[9701

1

3179

0,3130

2170

0

0,14

3179] =

0,14

3179] =

54.219.741,04 g de CO2.

En total, les emissions en la fase de creuer són de 54,219 tCO2e.

-

A 22 nusos :

Emissions =

[9701

0,85

3179

0,313

2170

0

49.229.060,33 g de CO2.

En total, les emissions en la fase de creuer navegant a 22 nusos són de 49,229
tCO2e.

-

A 20 nusos :

Emissions =

[9701

0,76

3179

0,313

2 170

0

0,14

3179] =

48.418.228,75 g de CO 2.

En total, les emissions en la fase de creuer navegant a 20 nusos són de 48,41
tCO2e.
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Sumant tots els valors, tenim que, les emissions totals segons fases de navegació són
les següents:

-

63,58 tCO2e a règim màxim de potència.

-

58,489 tCO2e a la velocitat proposada al treball.

-

57,78 tCO2e navegant a la velocitat de creuer real del Sorolla, que és de uns
20 nusos..
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10.2 – Emissions produïdes segons càlcul de la OMI

Aquesta metodologia de càlcul és una mica diferent, està més enfocada donar un valor
d’emissions produïdes per unitat de càrrega.

Com ja s’ha demostrat anteriorment, les emissions per tipus de combustible són les
següents:
o RFO: Ef = 3,664 * 0,85 = 3.114.400 g CO2/t RFO
o MDO: Ed = 3,664 * 0,875 = 3.206.000 g CO2/t MDO

Per a fer el càlcul de l’índex de CO2 que produeix un vaixell, es fa seguint aquesta
equació:

S’entén per masses de càrrega a les unitats definides en l’apartat de l’explicació de la
metodologia.
En aquest cas, es consideren unitats a cada un dels passatgers i a cada un dels metres
de línea de càrrega rodada que té el Sorolla.
La capacitat que té el vaixell, és de 1000 passatgers, i 1800 metres lineals per a la
càrrega rodada.

El consum específic es considera el mateix que en els dels càlculs anteriors, que és de
0,31369

per els motors principals i 0,14

per els motors auxiliars.

En aquest cas, el consum de fuel (FC) s’ha d’expressar en tones, que se separaran en
MDO i RFO. Per determinar les tones de fuel que consumeix el vaixell, es faran servir
els mateixos factors de sol·licitació.

Arnau Santasusana Suñé

Pàgina 76

 Fase de maniobra:

En aquesta fase s’ha de calcular el combustible que consumeixen els dos motors per
separat, primer de tot es calcula el RFO consumit als motors principals, i després es
comptabilitza el MDO consumit als motors auxiliars.

 Fase de amarra:

En aquesta fase només hi prenen part les emissions provinents del motors auxiliars,
per tant, només es comptabilitza el consum de MDO.

Com que el consum només varia en l’etapa de creuer, el consum de MDO serà en els
tres casos el mateix, per tant tenim que el vaixell consumirà 1.731,66 kg de MDO en el
viatge de Palma de Mallorca a Barcelona.

En el cas del RFO, el vaixell consumirà depenen de la velocitat del vaixell, tot i que en la
fase de la maniobra, sempre consumirà aproximadament uns 1.217,24 kg de RFO.

El consum que falta ara, és el de RFO dels motors principals en l’etapa de navegació.
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 Fase de navegació:

En aquesta fase només es consideren les emissions del motor principal i es considera
tres velocitats de creuer diferents:

-

Navegant a 23,5 nusos:

Sabem que aquesta és la velocitat de disseny, per tant, el factor de sol·licitació dels
motors principals en aquesta fase és del 100 %, mentre que el consum específic del
motor principal, és de 0,31369

.

En aquest primer cas, tenim que el consum de RFO és de 18.289,06 kg.

Així que l’índex serà el següent:

El resultat obtingut en el càlcul de l’índex és de 169,04 grams de CO2 per unitat de
càrrega a cada milla navegada.

-

Navegant a 22 nusos:

A aquesta velocitat, que és del 93 %, sabem que els motors tenen un factor de càrrega
del 85 %.
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Aquest cas, el RFO que consumeixen els motors principals, és de 16.737,08 kg.

Així que l’índex serà el següent:

El resultat obtingut en el càlcul de l’índex és de 155,98 grams de CO2 per unitat de
càrrega a cada milla navegada.

-

Navegant a 20 nusos:

Aquesta és la velocitat de creuer que sol anar el Sorolla, mentre que el factor de
càrrega dels principals és del 76 %.

En aquest primer cas, tenim que el consum de RFO és de 16.481,46 kg.

Així que l’índex serà el següent:

El resultat obtingut en el càlcul de l’índex és de 153,87 grams de CO 2 per unitat de
càrrega a cada milla navegada.
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11 – REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS

Per reduir les emissions de GEH l’acció més eficaç de totes és deixar de cremar els
combustibles fòssils.
A grans trets, hi ha diversos factors que estan directament relacionats amb el consum
de combustible:

-

L’eficiència del casc

-

Les pintures de casc

-

El disseny del propulsor

-

Optimitzar la velocitat

-

Optimitzar les rutes de navegació

A part del tot el que està relacionat amb les qüestions anteriors, un aspecte molt
important en la reducció dels GEH, seria que la font d’energia, no depengués tant
intensament del carboni com en el cas dels combustibles fòssils.
Per exemple, les alternatives que no depenen tant del carboni com els hidrocarburs,
són el cas de l’energia nuclear o les energies renovables. Un altre punt de vista, seria
intentar augmentar la capacitat dels abocadors de carboni, com la plantació d’arbres, o
bé la reducció dels altres contribuents a l’efecte hivernacle que no tenen res a veure
amb el CO2.
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11.1 – Avenços tecnològics per als vaixells en la reducció
d’emissions de CO2

La possibilitat de reducció de les emissions de CO 2 dels vaixells passa per una
combinació dels avanços tecnològics y operacionals.
S’ha avançat molt des del punt de vista tècnic i ara es disposa de tecnologies que
podrien reduir les emissions dels vaixells nous en percentatges molt elevats. Aquests
avenços suposen però, una gran inversió per als armadors.
Una bona manera per disminuir les emissions és que en els vaixells antics, s’hi instal·lin
sistemes de propulsió que siguin més eficients per poder reduir el consum del
carburant.
En vaixells nous se’ls pot aplicar millores hidrodinàmiques i de projecte en referència
als cascs.

Un altre aspecte que s’ha intentat valorar és la velocitat dels vaixells, cosa que és molt
important, ja que disminuint-la, s’estalvia molt combustible. El problema d’aquest
mètode, és principalment que es perdria temps en l’entrega de les mercaderies, i per
tant, hi haurien pèrdues o sancions per altra banda.

11.2 – Estudi de la IPCC sobre noves maneres per a la captació i
emmagatzematge del diòxid de carboni

Per tal de no enviar el CO2 a l’atmosfera, s’estan estudiant maneres de Captació i
Emmagatzematge de Diòxid de Carboni (CEC).
Aquests processos consisteixen en la separació del CO 2 emès per a la industria, i es
transporten fins a un lloc d’emmagatzematge, que és on s’aïllen de l’atmosfera.
Es considera una mesura per a la estabilització de concentracions de GEH a
l’atmosfera.
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En aquest projecte, el CO2 és comprimit i és transportat per tal d’emmagatzemar-lo
principalment de tres maneres, anomenades:

-

Emmagatzematge geològic

-

Emmagatzematge l’oceànic, que es pot dur a terme mitjançant la alliberació
directa del gas a certa profunditat, o bé al fons de l’oceà

-

Processos de carbonatació mineral.

-

Per la seva utilització en processos industrials, tot i que aquest sistema no
s’espera ajudi gaire a reduir les emissions de CO 2.

Imatge 5. Possibles sistemes de captació y emmagatzematge del CO 2

Una planta elèctrica amb un sistema de CEC, necessitaria una aportació extra de un 10
a un 40 % de l’energia que consumeix respecte una planta sense aquest sistema.
Aquest augment és degut a que es necessiten en el sistema diferents compressors i
bombes.

En total, la reducció que s’aconsegueix en les emissions total és de un 80 a un 90 %, ja
que cal comptar les pèrdues que poden produir-se en el transport.
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Imatge 6: Sistemes de captació i emmagatzematge de CO 2 en els oceans.

L’emmagatzematge oceànic es podria mitjançant un vaixell en navegació, de tal
manera de que un gasoducte deixés anar el CO 2 a més de 1000 metres de profunditat.
El CO2, a aquestes profunditats, es torna hipercrític i obté la densitat d’un líquid.
D’aquesta manera, permet utilitzar millor l’espai que ocupa i millora la seguretat
d’emmagatzematge.

El CO2 s’injecta a l’agua del mar a pressió i es dissol al cap d’un cert temps sense arribar
a l’atmosfera.
Gràcies a que el diòxid de carboni és més dens que l’aigua a aquestes profunditats, es
quedaria al fons del mar fent com llacs.
El problema d’aquest mètode és que encara s’estan estudiant els possibles efectes
ecològics que poden comportar aquests llacs de CO 2 sobre el medi del voltant.

Estudi sobre les emissions de CO2 d’un vaixell mercant

Pàgina 83

12 – CONCLUSIONS

Crec que les emissions de CO2 són un gran problema per la previsió que es té en els
propers anys de que augmentin molt. Hi ha països com la China, per exemple, que
estan en plena fase de desenvolupament, i això significa que les emissions mundials de
CO2 creixeran.

Com s’ha demostrat, el sector naval és el transport més net que hi ha, per tant crec
que és un sector important i que en els propers anys, com diuen diferents estudis, el
moviment de mercaderies per mar, creixerà notablement.

El principal problema que hi ha, és amb les quantitats de combustible que s’utilitzen.
Del mercat del petroli, molta gent hi surt beneficiat, com les petrolieres, refineries, etc.
Per tant, no interessa que el sistema de propulsió dels vaixells ni de qualsevol altre
tipus de transport, deixin de consumir hidrocarburs per passar a una font d’energia
més sostenible.

Les grans quantitats d’emissions de CO2 que es llencen, s’haurien d’introduir a l’annex
VI del MARPOL, , o si més no intentar regular-les una mica. Es podria intentar donar
beneficis per aquells que disminuïssin els seus consums de carburants, o fins i tot,
només intentar reduir-les per el simple fet de contaminar menys.

En relació als resultats obtinguts, l’índex de CO 2 per unitat de càrrega que es deriva de
la metodologia proposada per la OMI, dóna uns resultats molt elevats, cosa que es
podria explicar per culpa de les unitats de càrrega.
Aquestes unitats, són molt diferents en quantitat segons la càrrega que es transporti.
Per exemple, de les unitats que serien capaços de dur un portacontenidors o un vaixell
de càrregues líquides, aquests vaixells podrien portar moltes més unitats de càrrega
que no pas el Sorolla, per tant, els grams de CO2 emesos per unitat de càrrega, seran
molt més petits.
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Amb les dues metodologies que s’han, es pot comprovar que com més estona estan a
fer el trajecte, menys combustible gasten.
En la velocitat de creuer que navega el Sorolla, en el trajecte de Palma de Mallorca a
Barcelona, emet 48,41 tCO2e.
Això es tradueix en un consum de 16,48 tones de fuel consumit per els motors
principals i 1,73 tones de diesel, consumit per els motors auxiliars.
Això es tradueix en un estalvi de combustible d’1,8 tones de fuel nomes en el viatge.

Pel que fa als temps de les maniobres, potser és una mica excessiu assignar que estan
unes dues hores en entrar i sortir de port, ja que al no necessitar cap remolcador, les
realitzen molt ràpidament. Així, les 2 hores s’han agafat perquè quan els vaixells
moderen màquina, és molt abans de l’entrada a la bocana del port.

Al llarg del treball, s’ha vist que el Carboni es transforma gairebé en la seva totalitat al
reaccionar amb l’oxigen, ja sigui amb CO o amb CO2, això significa que no hi ha manera
de reduir les emissions que es produiran amb tractaments anteriors a la seva formació.
Ja que no es pot reduir per aquest cantó, és important intentar que no se’n formi en
quantitats tant grans, i això es podria aconseguir augmentant el rendiment del vaixell,
com seria el fet d’aplicar-li un bon manteniment.

Ja per acabar, respecte als processos

que s’estan estudiant actualment

d’emmagatzematge, que estan en fases d’estudi, crec que l’emmagatzematge oceànic,
és una opció que veig difícil que tingui gaires aplicacions ja que no sap les possibles
conseqüències que pugui tenir començar a dissoldre CO2 a l’aigua del mar sobre el
medi marí.
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