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1.-I�TRODUCCIÓ 

 

 Entre el Novembre del 2010 i el Juliol de 2011 vaig estar embarcat al vaixell 

“Jose Maria Entrecanales” per dur a terme les meves pràctiques necessàries per a 

l’obtenció del títol de Pilot de 2ª de la Marina Mercant. Amb només un any de vida del 

vaixell, durant una inspecció rutinària dels seus espais buits es detecten diverses 

esquerdes en diferents estructures. Es comunica aquest fet a Capitania Marítima i a la 

Societat Classificadora del Vaixell (BV1) que estudien el cas i en fan un seguiment per 

acabar determinant que és necessària l’aturada del vaixell per tal de reparar els 

desperfectes i reforçar algunes zones per tal d’evitar l’aparició de noves esquerdes en el 

futur. Abans d’entrar a dic sec els enginyers responsables del disseny del vaixell 

realitzen diverses proves a bord del vaixell tant aturat a port com en navegació per tal de 

dur a terme un estudi de vibracions amb l’objectiu de determinar les possibles causes de 

l’aparició de les esquerdes en diferents estructures del vaixell. 

  

 En aquest projecte final de carrera (PFC) s’intentarà fer un estudi detallat de tots 

els treballs de reparació i manteniment que es van realitzar al vaixell de càrrega rodada 

“Jose Maria Entrecanales” durant la varada extraordinària que es va dur a terme entre 

els mesos de Juny, Juliol i Agost de l’any 2011. La varada es va realitzar a les mateixes 

drassanes on s’havia construit el vaixell, a les instal·lacions de “Navantia-Puerto Real” i 

per tant es farà una breu descripció d’aquestes instal·lacions.  

 

                                                 
1 Bureau Veritas 
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 També es descriuran en aquest PFC les condicions d’estabilitat amb les què el 

vaixell va entrar al dic de “Navantia Puerto Real”, exigides per les mateixes drassanes, 

així com la maniobra d’entrada a dic i la de sortida. 

 

 

Figura 1.-Fotografia del “Jose Maria Entrecanales” al dic sec (Font: fotografia pròpia de l’autor)  
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2.-DESCRIPCIÓ GE�ERAL DEL 

VAIXELL 

 

El vaixell de càrrega rodada “Jose Maria Entrecanales” va ser construït a les 

drassanes de “Navantia” (Puerto Real, Càdis) durant els anys 2007, 2008 i 2009 i va ser 

posat en funcionament el Març del 2010. La data de la posada de la quilla va ser el 28 

de setembre de l’any 2007. El material de construcció del casc i la superestructura és  

acer dolç i acer d’alta resistència. Les característiques principals del vaixell es 

resumeixen a continuació:  

 

-Nom: JOSE MARIA ENTRECANALES 

-Bandera: espanyola 

-Port de Matrícula: S.C.de Tenerife 

-Registre especial: Canàries 

-Distintiu de trucada: E.B.X.D. 

-MMSI2: 225405000 

-Número IMO3: 9398527 

-Societat de Classificació: Bureau Veritas 

-Classificació: I + Hull + Mach RO-RO Cargo ship, Unrestricted navigation, AUT-

UMS, AUT-PORT, SYSNEQ-1, MON-SHAFT, INWATERSURVEY 

-Tipus de vaixell: RO-RO4 

-Eslora total: 209,43 m 
                                                 
2 MMSI: Maritime Mobile Service Identity 
3 És el número de casc que assigna la IMO (International Maritime Organization) en el moment de la 
construcció i que serà vàlid durant tota la vida del vaixell. 
4 RO-RO: Roll on-Roll off. Designació usada per als vaixells de càrrega rodada 
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-Eslora entre perpendiculars: 190 m 

-Mànega de traçat: 26,50 m 

-Puntal (a coberta 3): 9,60 m 

-Calat de disseny: 7 m 

-Calat d’escantillonat: 7,10 m 

-Arqueig brut (Gross Tonnage): 30998 GT 

-Arqueig net (Net Tonnage): 18547 NT 

-Pes mort: 10140 Tm 

-Desplaçament màxim: 22140 Tm 

-Sistema de propulsió: 4 motors MAN&BW 9L 48/60B5, 2 hèlix Rolls Royce Kamewa 

(pas variable) 

-Potència propulsora: 4 x 10.800 KW 

-Hèlix de proa: 2 x 1295KW Ulstein (pas variable) 

-Sistema elèctric: format per 3 motors auxiliars (3 x 1720 KW MAN 8L 21/31), 2 

generadors de cua (2 x 2000 KW LEROY SOMER LSA 53 M85), generador 

d’emergència (430 KW LIAG-MAN) i generador de port (430 KW LIAG-MAN).  

-Velocitat (amb el calat de disseny i règim de máquines al 85%): 26 nusos. 

-Capacitat dels tancs: 

 Fuel Oil: 1070 Tm 

 Diesel Oil: 154 Tm 

 Oli: 170 Tm 

 Aigua dolça: 84 Tm 

 Aigua tècnica: 66 Tm 

 Aigua de llast: 3680 Tm 

                                                 
5 9 Cilindres en línia, cilindres de 48 cm de diàmetre i carrera del pistó de 60 cm 
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 Aigua del sistema antiescora: 850 Tm 

 Altres: 440 Tm 

-Número de cobertes i entreponts: 10 (les cobertes 1, 3, 5 i 7 dedicades a càrrega; les 

cobertes 7, 8, 9 i 10 dedicades a habilitació i pont de govern) 

-Tripulació mínima: 15 persones 

-Tripulació operativa: 26 (Capità, 3 Oficials de coberta, Alumne de coberta, 

Contramaestre, 8 mariners, Cap de màquines, 3 Oficials de màquines, Alumne de 

màquines, Caldereta, 2 Engrassadors, Electricista, Cuiner, “Marmitón” i Cambrer) 

-Capacitat de passatgers: 12 

 

 

 

Figura 2.- Fotografia del “Jose Maria Entrecanales” en navegació (font: arxiu “Jose Maria 

Entrecanales”) 
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3.-DESCRIPCIÓ DE LES 

I�STAL·LACIO�S 

 

 Les drassanes on es realitzen les reparacions del Jose Maria Entrecanales són les 

mateixes en les que aquest va ser construit, les drassanes de “Navantia- Puerto Real”. 

Tot i que en principi aquestes drassanes únicament s’usen per a construcció de vaixells, 

especialment de tipus militar, en aquest cas es procedeix a reparar el vaixell en aquestes 

instal·lacions ja que les mateixes drassanes assumeixen un error en el disseny del 

vaixell i el càlcul dels esforços en algunes de les seves estructures i per tant hi ha un 

acord entre l’empresa armadora i les drassanes per dur a terme les reparacions en les 

seves instal·lacions. 

 

L’empresa “Navantia” té més de 270 anys de tradició en disseny i construcció de 

vaixells i avui en dia està constituida per diferents seus de producció: Ria de Ferrol 

(Ferrol i Fene), Bahia de Càdis (Càdis, Puerto Real i San Fernando), Cartagena i les 

oficines centrals situades a Madrid. Actualment és una empresa pública de construcció 

naval i va néixer com a tal l’any 2005 després de la dissolució de l’empresa “Izar”. La 

història de Navantia es remonta al 1730 amb la creació dels arsenals militars del Ferrol 

que estaven destinats a construir i reparar els vaixells de l’Armada espanyola de l’època. 

L’any 1908 aquestes drassanes passen a formar part de la “Societat Espanyola de 

Construcció Naval” (vulgarment coneguda com “La Naval”) a la que s’uneixen les 

drassanes de Matagorda (Puerto Real en l’actualitat) i Sestao. Posteriorment queden 

integrades en “Astilleros Españoles S.A” (AESA). Al finalitzar la Guerra Civil 

Espanyola l’Estat es fa càrrec dels arsenals militars i el 1947 es constitueix l’ “Empresa 
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Nacional Bazán” que neix com una empresa de construcció naval amb tecnologia 

extrangera. Més tard “Bazán” comença a desenvolupar projectes propis. L’any 2000 

neix “Izar” com a resultat de la fusió entre “AESA” i “Bazán”. Al 2004 la Societat 

Estatal de Participacions Industrials (SEPI), màxima accionista i alhora gestora del grup 

“Izar” decideix segregar la branca militar d’ “Izar”, creant l’any 2005 “Navantia” amb 

l’objectiu d’obtenir una millor eficiència empresarial. 

  

Pel que fa a les instal·lacions de “Navantia-Puerto Real” van ser fundades l’any 

1878 amb el nom de “Factoria de Matagorda” a través de la unió de diverses 

associacions amb tradició i història en processos de construcció naval dins de la Bahia 

de Càdis tals com els gremis de carpinters de ribera, calafats i careners. Els seus inicis 

es remonten a l’època del monopoli de comerç amb les Índies. Les drassanes de la  

“Factoria Matagorda” van ser operatives durant 99 anys fins la seva última remodelació 

i ampliació donant-los l’aspecte de l’actual “Navantia-Puerto Real” i van estar 

gestionades per diferents empreses: “Vapores i Correos de Antonio López i Cia.” (1878-

1881), “Compañía Trasatlántica” (1881-1914), “Sociedad Española de Construcción 

Naval”  (1914-1969), “Astilleros Españoles Sociedad Ánonima” (1969-2000), “Izar” 

(2000-2005) i “Navantia” (des de 2005). 

 

 La “Factoria de Matagorda” queda estructurada en diferents àrees que ocupen 

una totalitat de 72.66 m²: 

 

• Zona del Dic: comprèn un espai d’ uns 18.000 m² que està ocupat pel Dic de 

carenes, els avant dics i dos molls. El Dic és obra dels ingeniers anglesos Bell i 

Miller i va ser construit entre els anys 1872 i 1878. Hi ha altres dependències 
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annexes tals com una zona ajardinada de 8.760 m² i la càmara de bombes que 

data del 1878 que conjuntament avui en dia han passat a formar part de la zona 

del Museu. 

 

• Zona de tallers: es troba situada en el sector Nord i queda configurada per 

diverses naus: 

 

-Taller de maquinària: construit l’any 1981 ha patit diverses 

modificacions. 

-Antic taller d’ajustament: construit el 1918 com una ampliació del taller 

de maquinària 

-Magatzem de l’equipament de soldadura: construit el 1963 

-Antic taller de forges: construit el 1879 i ampliat el 1891. Manté la seva 

estructura original amb algunes transformacions 

-Antic taller de fundició: construit a finals del S. XIX està constituit per 

dos edificis que formaven un sol espai cobert. 

 

• Zona de la Capella: és una àrea composta per una sèrie de jardins i construccions 

del segle passat com són el Monument al Marquès de Comillas, l’antic edifici de 

direcció, els menjadors… En conjunt formen una extensió de 7.000m². 

 

• Zona del Castell: es tracta d’un espai ocupat pel Castell de Matagorda, del qual 

queden restes visibles en una àrea de 700 m² de superfície i que va ser reutilitzat 

per la “Compañía de Vapores de Antonio López” com a dipòsit de carbó. En la 
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era actual i després d’una prospecció arqueològica està destinada com a àrea de 

descans. 

 

Figura 3.- Plànol de l’antiga “factoria de Matagorda” (Font: www.navantia.es) 

 

 En l’actualitat les instal·lacions de “Navantia-Puerto Real” constitueixen unes 

drassanes amb una gran superfície de magatzem, amb una bona longitud dels seus molls, 

elevats calats, gran capacitat d’ elevar càrrega i presenta accessos logístics i serveis 

bàsics. A continuació podem veure resumides les principals característiques tècniques 

actuals de les instal·lacions de “Navantia-Puerto Real”: 

-Superfície total: 1.150.000 m² 

-Àrea de magatzems: 150.000 m² 

-Nombre de dics en actiu: 1 
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-Dimensions del dic (Eslora x Mànega x Calat): 525 m x 100 m x 15,5 m 

-Nombre de grues: 9 

-Màxima capacitat d’hissat de les grues: 1.200 Tm 

-Tamany màxim dels vaixells admesos (Eslora x Mànega): 500 m x 90 m 

-Pes màxim dels vaixells admesos: 1.000.000 tpm6  

 

 

Figura 4.- Esquema de les actuals instal·lacions de �avantia-Puerto Real (Font: www.navantia.es) 

 

                                                 
6 Tonelades de Pes Mort 
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-Característiques de les bombes d’extracció d’aigua:  

  Nombre de bombes: 2 

  Cabal màxim: 29.520 m³/h 

  Alçada: 9 m 

  Nombre màxim de revolucions: 423 rpm 

  Any de construcció: 1974 

 

Figura 5.- Imatge de la bomba d’extracció d’aigua nº 2 (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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4.- ESTUDI DE LES CO�DICIO�S 

D’ESTABILITAT A L’E�TRADA AL DIC 

 

 Abans de l’entrada a dic es realitza una reunió prèvia entre el Capità del vaixell i  

el Capità del dic amb la presència dels responsables del vaixell a dic per part de 

“Navantia” i altres membres de la tripulació. En aquesta reunió s’estableixen les 

condicions d’estabilitat mínimes necessàries per a l’entrada del vaixell a dic, en les 

quals es fixen el rang de calats permesos així com les condicions d’assentament del 

vaixell. Després de realitzar diferents proves i configuracions dels tancs de llast del 

vaixell aquest queda de la següent manera després de l’aprobació tant del Capità del 

vaixell com del Capità de dic: 

 

 -Calat de Popa: 5,43 m 

 -Calat de Proa: 4,98 m 

 -Calat mig: 5,205 m 

 -Assentament: +0,45 m (apopant) 

 -Desplaçament: 14893,89 Tm 

 -GM: 4,76 m 

 -Escora: 0,06º (a babor) 

 

 Per aconseguir que el vaixell quedi en les condicions esmentades en el moment 

de l’entrada a dic, queden buits els següents tancs de llast: 
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-BW2P: tanc de llast nº 2 de babor 

 -BW2S: tanc de llast nº 2 d’estribord 

 -BW4C: tanc de llast nº 4 central 

 -BW4S: tanc de llast nº 4 d’estribord 

 -BW5S: tanc de llast nº 5 d’estribord 

 -BW9S: tanc de llast nº 9 d’estribord 

 -B10S: tanc de llast nº 10 d’estribord 

  

 Els tancs que queden completament plens són els següents: 

 

 -BW5P: tanc de llast nº 5 de babor 

 -B10P: tanc de llast nº 10 de babor 

 -B11P: tanc de llast nº 11 de babor 

 -B12P: tanc de llast nº 12 de babor 

 -B13P: tanc de llast nº 13 de babor 

 -B13S: tanc de llast nº 13 d’estribord 

 -BW15: tanc de llast nº 15 central 

 -BW17: tanc de llast nº 17 central 

 

 La resta de tancs de llast es queden parcialment plens amb uns percentatges que 

es mostren a continuació: 

 

 -BW4P: tanc de llast nº 4 de babor (omplert al 66 %) 

 -BW9P: tanc de llast nº 9 de babor (omplert al 80 %)  

  -BW9S: tanc de llast nº 9 d’estribord (omplert al 9 %)  
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 -B11S: tanc de llast nº 11 d’estribord (omplert al 42 %) 

 -B12S: tanc de llast nº 12 d’estribord (omplert al 76 %) 

 -BW18: tanc de llast nº 18 central (omplert al 31 %) 

 

 

Figura 6.- Esquema dels tancs de llast tal i com es va entrar a dic (Font: impressió obtinguda per 
l’autor de la pantalla del sistema d’automatització d’abord Lyngso Marine) 

 
  

En el moment de l’entrada al dic el tanc d’aigua dolça (FW16) es trobava al 

65 % de la seva capacitat, el que corresponen a 51,76 Tm de pes. Els tancs d’aigües 

tècniques TF61, TF6P i TF6S van quedar amb els següents percentatges 

respectivament: 5% (0,52 Tm), 66% (16,74 Tm) i 8% (2,89 Tm). Pel que fa als tancs de 

màquines, no es van tocar i es van deixar com es mostra en el següent esquema: 
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Figura 7.- Esquema dels tancs de màquines al entrar al dic (Font: impressió de la pantalla del 
sistema d’automatització d’abord Lyngso Marine, obtinguda per l’autor)  
 

 

 

 

 



Estudi de la varada ocasional del "Jose Maria Entrecanales" 

 20 

5.- MA�IOBRES D’E�TRADA I SORTIDA 

DEL DIC 

 

 Cal esmentar primer de tot que tant la maniobra d’entrada com la maniobra de 

sortida estaven planificades amb antel·lació, amb una estructura ben detallada tant de 

les accions a pendre com dels temps per a fer-ho per tal d’aconseguir una coordinació 

perfecta entre el personal de terra i el personal del vaixell. Per a tal efecte es van 

realitzar dues reunions (una per a la sortida i una per a l’entrada) entre els dirigents de la 

maniobra a terra (Capità de dic i Cap del vaixell a terra) i els responsables de bord 

(Capità i Cap de màquines). L’objectiu d’aquestes reunions era deixar ben clar les 

funcions de cadascú i evitar confusions alhora de la realització de les diferents  

maniobres. Posteriorment es va organitzar una reunió a bord entre tota la tripulació per 

explicar els detalls de les maniobres a tot el personal de bord. Tant la maniobra 

d’entrada com la de sortida van resultar ser maniobres molt llargues i complexes, 

especialment la maniobra d’entrada en la que s’havia d’ajustar perfectament la posició 

del vaixell sense moure el llit de varada. 
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5.1-MA�IOBRA D’E�TRADA AL DIC: 

 

 El dia 17 de Juny de 2011 a les 14:30 (hora local) i amb pràctic a bord s’inicia la 

maniobra d’entrada al dic la qual va resultar ser la més llarga i complexa. Primerament 

es va realitzar l’ aproximació al dic amb la pròpia màquina del vaixell, moment en el 

què aquesta es deixa en “Stand by” i es passa a realitzar la maniobra d’entrada única i 

exclusivament amb l’ajuda de quatre remolcadors: dos per la proa situats en l’amura 

d’estribord i l’amura de babor i dos per la popa en l’aleta d’estribord i l’aleta de babor. 

Un cop dins del dic s’encapillen en les maniobres de proa i popa diversos cables per tal 

d’ajudar al vaixell a situar-se en la posició indicada pel Capità de dic. Un cop 

encapillats els diferents cables es llarguen els quatre remolcadors i un home granota 

(bussejador) inspecciona el llit de varada per a comprobar que no s’hagi mogut durant 

l’entrada del vaixell al dic. Quan el vaixell es troba estable en la posció idònia es 

procediex a tancar la comporta del dic. El moment del tancament de la comporta 

s’intenta fer coincidir amb la baixamar ja que d’aquesta manera s’hauran d’extreure 

menys litres del dic. La comporta queda completament tancada a les 00:20 h del dia 18 

de Juny moment en el qual s’inicia el bombeig d’extracció d’aigua del dic. Durant 

aquestes operacions s’inicia la connexió dels serveis generals del vaixell que venen 

subministrats per terra: es connecta el vaixell a la línia de contraincendis de terra i es 

subminista electricitat a partir d’un generador de terra; es col·loca un contenidor per a la 

recollida de residus oleaginosos; es connecta una manguera per a la descàrrega de la 

planta sèptica juntament amb un tanc receptor per a la recollida de les aigües negres i 

grises; s’estableix un servei de grua per a embarcament de provisons o per a 

emergències de la tripulació; es subministra aigua salada per a la planta frigorífica i per 

a la planta d’aire acondicionat de la habilitació. A les 02:24 queda varada la popa i a les 



Estudi de la varada ocasional del "Jose Maria Entrecanales" 

 22 

02:54 queda varat la resta del casc del vaixell. Per tal de poder accedir a terra des del 

vaixell es va col·locar una passarel·la d’entrada o sortida a la rampa de popa del vaixell. 

Durant el matí següent es comproba que el vaixell hagi quedat correctament assentat en 

el seu llit i s’inicia el baldeig del dic per a eliminar les restes de fang. Un cop netejat el 

terra del dic es decideix baixar al dic per a realitzar una primera observació del casc per 

una comissió conjunta formada pel Capità del vaixell i membres de la tripulació així 

com pels responsables del vaixell al dic. Una de les primeres accions que es realitzen és 

obrir els taps de fons dels tancs que havien de ser inspeccionats per acabar de buidar-los 

completament. 

 

 

Figura 8.- Fotografia presa durant la maniobra d’entrada al dic (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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5.2 MA�IOBRA DE SORTIDA DEL DIC 

 

 La maniobra de sortida del dic s’inicia durant la matinada del dia 11 de Juliol de 

2011, durant la qual es va desconnectant de forma progressiva el vaixell dels serveis 

generals proporcionats per terra. A les 06:00 es realitza una comprobació final de forma 

conjunta pel cap del vaixell a terra i per membres de la tripulació del vaixell 

(encapçalada per l’Oficial de guàrdia) per comprobar  sobretot, que tots els taps de fons 

estiguin completament tancats. Per a certificar que realment els taps estaven ben tancats 

i no presentaven pèrdues es van realitzar dues proves de buit a tots els taps que s’havien 

obert. Per a la realització de la prova de buit primerament es mullava la junta del tap 

amb una solució d’aigua i sabó i després s’aplicava el buit al tap. Si hi havia pèrdues en 

la zona de la junta es formaven bombolletes fàcilment visibles indicant que el tap no 

estava tancat de forma correcta. 

 

 

Figura 9.- Prova de buit en en un dels taps d’un tanc de llast (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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Un cop realitzada la prova de buit als taps de fons, a les 07:40 finalitza l’ última 

inspecció i a les 08:00 s’inicia la innundació del dic. A les 09:50 la proa comença a 

flotar i a les 10:10 el vaixell es troba completament flotant. A les 10:40 es llarguen els 

cables de subjecció a terra de babor i s’atraca el vaixell a estribord, quedant així a 

l’espera de remolcadors. A les 15:45 embarca el pràctic i a les 16:00 es fan ferms els 4  

remolcadors (popa babor, popa estribor, proa centre i un al costat de babor) i s’inicia la 

maniobra de sortida del dic. A les 16:25 el vaixell ja es troba atracat en la nova posició, 

en un moll situat uns 200 m a l’Oest del dic, llargant els remolcadors quedant el vaixell 

correctament amarrat a les 17:00. 

 

 

Figura 10.-Moments inicials de la innundació del dic (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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6.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

REALITZATS A DIC: 

 

 En aquest apartat es posaran de manifest els treballs tant de reparació com de 

manteniment que es van dur a terme durant l’estada del “Jose Maria Entrecanales” a les 

instal·lacions de “Navantia-Puerto Real”. Al realitzar la primera observació del casc del 

vaixell des del dic  s’observen diversos desperfectes no previstos abans de l’entrada del 

vaixell a dic a part de les reparacions ja observades amb anterioritat que es comuniquen 

a l’armador i es procedirà a la seva reparació. També es van dur a terme diversos 

treballs per tal de solucionar desperfectes que presentava el vaixell i que anaven a càrrec 

de les pròpies drassanes ja que el vaixell encara es trobava en període de garantia. 

  

Mentre el vaixell va restar a les instal·lacions de  “Navantia”, cada matí tenia 

lloc una reunió entre el Cap del vaixell a terra, el Capità del vaixell, el Cap de màquines 

i el Primer Oficial de coberta. En aquestes reunions es detallaven tots els treballs que 

estaven previstos que es realitzarien durant el dia i les mesures de seguretat que calia 

prendre en cada un d’ells. També era un moment perquè es valoressin els treballs 

realitzats en dies anteriors i solucionar possibles problemes que haguessin sorgit. Tots 

aquests treballs quedaven registrats a bord en el quadern de reparació per tal de deixar 

constància dels treballs realitzats i a més servia com a guia de consulta per a què els 

oficials sapiguessin en tot moment en quin estat es trobaven totes les activitats iniciades. 
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6.1- TREBALLS DE MA�TE�IME�T 

 

Molts són els treballs de manteniment que es necessiten realitzar en un vaixell 

tant rutinaris com de millora d’algun dels seus elements, però moltes vegades són 

inviables durant la realització d’una línia regular, tant per falta de temps, com per falta 

de personal, com per un a contínua utilització dels espais o dels elements que 

requereixen d’aquest manteniment. Molts d’aquests treballs van ser solventats durant 

l’estada del vaixell al dic. Entre els treballs de manteniment que es van aprofitar per 

realitzar amb el vaixell a dic, a continuació s’exposen els més rellevants: 

 

6.1.1-�ETEJA I REPI�TAT DE L’OBRA VIVA 

 

Com a conseqüencia de l’ús normal del vaixell i de la incrustació de diferents 

espècies d’algues i diferents organismes marins al casc submergit del vaixell i dels seus 

apèndix, es neteja a fons tota l’obra viva amb aigua a pressió. Com a resultat de 

l’aplicació d’aquesta aigua pressuritzada salta la pintura antifouling en determindes 

zones que es procedeix a repintar quedant solventat el problema. En les hèlix 

propulsores s’aplica aigua a pressió per eliminar-ne les incrustacions i posteriorment 

s’esmerilen. 
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Figura 11.- Imatges de les operacions de repintat del casc, dels apèndix i l’esmerilat de les hèlix 
propulsores  (Font: fotografia pròpia de l’autor) 

 

 

6.1.2-SOLDADURA DELS PI�S DE SEGURETAT E� ELS CARGOLS DE 

SUBJECCIÓ DE LES HÉLIX PROPULSORES 

 

Com a mesura de seguretat per a la subjecció de les pales de les dues hèlixs 

propulsores del “Jose Maria Entrecanales” els cargols que les subjecten incorporaven 

uns pins consistents en una petita soldadura en aquests. Veient que alguns d’aquests 

pins havien desaparegut es disposen unes petites làmines d’acer soldades als tornillos 

per augmentar-ne la seva seguretat i durabilitat.  
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Figura 12.-Imatge on es mostren els tornillos que subjecten les pales de les hèlixs propulsores sense 
pins de seguretat i amb ells (Font: fotografia pròpia de l’autor) 

 

 

6.1.3-REPARACIÓ DE LES REIXETES DE LES PRESES DE MAR DE BABOR 

 

  Les preses de mar són les obertures situades a l’obra viva del vaixell per on 

l’aigua salada entra cap al col·lector principal. Des d’aquest col·lector l’aigua es 

distribueix cap a les diferents bombes d’aigua salada del vaixell quan aquestes eren 

activades, de forma que xuclaven l’aigua salada des d’aquest col·lector. Aquestes preses 

de mar portaven incorporades unes reixetes que servien de filtre per evitar que plàstics, 

altres objectes presents en l’aigua o inclús organismes marins es colessin cap a l’interior 

del col·lector i al activar les bombes obstruissin el sistema o poguessin danyar la pròpia 

bomba. Al fer la primera observació del casc s’observa que algunes d’aquestes reixetes 

de les preses de mar del costat de babor es troben mig obertes per trencament de 

diferents dels suports que les subjectaven. Es procedeix a arreglar aquests suports i a 

deixar les reixetes en perfectes condicions per evitar l’entrada al col·lector d’objectes 

indesitjats. 
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Figura 13.- Reixetes d’ una de les preses de mar de babor abans i després de la seva reparació (font: 
fotografia pròpia de l’autor) 

 

6.1.4-ELIMI�ACIÓ DE L’OXIDACIÓ I PI�TAT DE LA RODA I LA SORTIDA  

DE LA VÀLVULA DE DESCÀRREGA DE MAL TEMPS  

 

La zona de la roda i el casc adjacent a la sortida de la vàlvula de descàrrega de 

mal temps es troben amb grans taques d’ oxidació com a resultat dels mateixos 

esquitxos d’aigua de mar produits durant la navegació del vaixell. Per a la eliminació 

d’aquestes taques d’òxid en el casc es neteja el casc amb un producte amb alt poder 

antioxidant que després s’haurà d’eliminar.  

 

   
Figura 14.- Imatge de l’ oxidació en la roda (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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Figura 15.- Imatges de l’oxidació en la sortida de la vàlvula de descàrrega de mal temps (Font: 
fotografia pròpia de l’autor) 

 
 

6.1.5-ELIMI�ACIÓ DE L’OXIDACIÓ DELS ESCOBE�S I PI�TAT DELS 

�Í�XOLS DE LES A�CLES 

 

Igual que en l’anterior apartat apareixen fortament oxidats tant els escobens com 

el nínxol de les ancles i les zones del casc annexes. En aquest cas es sotmet la zona al 

producte desoxidant, s’elimina i posteriorment es pinta de negre el nínxol. 

 

   
Fig 16.- Eliminació del nínxol de l’ancla de babor durant tres moments del procés (Font: fotografia 
pròpia de l’autor) 
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6.1.6-�ETEJA I ESMERILAT DE LES HÈLIX DE MA�IOBRA 

 

Al observar les dues hèlix de proa amb el vaixell a dic es pot observar una capa 

de material biològic incrustat en les hèlix. Es netegen a fons les dues hèlix primer amb 

l’aplicació d’aigua a pressió i després es realitza un procés d’esmerilat per tal de polir la 

seva superfície. 

 

      

Figura 17.- Procés de neteja i esmerilat de les hèlix de maniobra (Font: fotografia pròpia de l’autor) 

 

6.1.7-SUBSTITUCIÓ DES À�ODES DE SACRIFICI 

 

Els materials metàl·lics si es posen en contacte amb l’aigua de mar pateixen un 

procés de corrosió electroquímica ja que l’aigua de mar té una elevada concentració 

salina i accelera el procés de corrosió. Perquè es dongui aquest tipus de corrosió és 

necessari un ànode, un càtode, un conductor metàl·lic, una solució conductora i una 

diferencia de potencial entre l’ànode i el càtode. Així es crea una corrent que circula des 

de l’ànode que es va degradant, fins al càtode. Per eliminar o reduir aquest efecte 

corrosiu existeixen diferents maneres. En el “Jose Maria Entrecanales” existien tres 

mètodes per a fer front a la corrosió dels materials metàl·lics submergits. El primer 

mètode és l’ús de pintures antioxidants en el casc i els seus apèndix. El segon mètode és 



Estudi de la varada ocasional del "Jose Maria Entrecanales" 

 32 

el de les corrents impreses en el què s’aplica una corrent contínua externa de baix 

voltatge. El terminal positiu d’aquesta font de corrent es connecta a un ànode auxiliar i 

el terminal negatiu es connecta a l’estructura metàl·lica del casc i als apèndix a protegir. 

D’aquesta manera, aquests elements passen a comportar-se com a un càtode disminuint 

la seva corrosió. Aquest sistema anticorrosiu permet regular i controlar les corrents 

segons sigui necessari. Per últim el tercer mètode per evitar la corrosió galvànica 

s’utilitzava els ànodes de sacrifici. Aquests ànodes han de ser d’un material amb un 

potencial inferior al material a protegir,  de manera que es comporti com un ànode i per 

tant es degradi abans que aquest material que cal protegir.  

 

                

Figura 18.- Esquemes dels mètodes de protecció per corrents impreses i per ànodes de sacrifici 
(font: www.fondear.org) 

 

En el “Jose Maria Entrecanales” es trobaven instal·lats ànodes de sacrifici dins 

dels túnels de les hèlix de maniobra (quatre ànodes de Zinc en cada túnel) i en les pales 

del timó (dos ànodes de Zinc per cada pala). També hi havia altres ànodes de Zinc 

distribuits en l’interior del colector d’aigua salada i en altres zones del vaixell en 

contacte permanent d’aigua salada. Durant la primera observació del vaixell es 

comprova com aquests ànodes es troben en un estat elevat de degradació i per tant es 

decideix canviar-los per uns de nous. En comptes dels tradicionals ànodes de Zinc, en el 
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cas dels túnels de les hèlix de maniobra es prova amb la incorporació d’ànodes 

d’Alumini, que tenen un preu més elevat però en principi tenen una vida mitjana més 

elevada i a més són més lleugers. En el cas dels ànodes de les pales del timó es 

substitueixen per ànodes de Zinc a l’espera de comprovar en futures inspeccions el 

resultat dels ànodes d’Alumini. 

 

 

Figura 19.-Un dels nous ànodes d’Alumini instal·lats en el túnel d’una de les hèlix de proa (Font: 
fotografia pròpia de l’autor) 

 

6.1.8-�ETEJA I PI�TAT D’A�CLES I CADE�ES 

  

 En el vaixell “Jose Maria Entrecanales” no era comú realitzar operacions de 

fondeig i d’aquesta manera l’armador requeria que les dues ancles estiguessin pintades 

de negre amb les mínimes faltes de pintura possibles per aconseguir un bon efecte 

estètic. Així doncs al estar al dic les ancles queden recolzades al terra del dic i s’arria 
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tota la cadena que també es distribueix pel terra del dic per tal de repintar les marques 

dels grillets. Per últim es col·loca greix i s’alleugeren els grillets giratoris. 

 

 

Figura 20.- Operacions de pintura d’ancles i cadenes (Font: fotografia pròpia de l’autor)  

  

6.1.9-�ETEJA I PI�TAT DE LES DIFERE�TS COBERTES DE CÀRREGA 

 

 Les operacions de càrrega i descàrrega d’unitats rodades és sovint un agent que 

sol provocar un fort deteriorament de les cobertes de càrrega. A més com ja s’ha 

comentat amb anterioritat el “Jose Maria Entrecanales” realitzava una línia regular entre 

Càdis i diferents ports de les Illes Canàries i sempre havia de complir amb uns horaris 

estrictes pel que moltes vegades era impossible dedicar temps suficient al manteniment 

de les cobertes de càrrega. La marineria de bord va aprofitar l’estada a dic amb el 

vaixell completament buit de càrrega per realitzar diferents treballs de manteniment en 

les cobertes de càrrega. Primerament es va dur a terme un baldeig intensiu amb aigua i 
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sabó per tal d’eliminar les possibles restes tant de greix, com de restes de la càrrega que 

es trobaven en les cobertes de càrrega. Després es van picar totes les zones on la pintura 

havia saltat i s’havia iniciat un procés d’oxidació i per últim es va afegir una capa 

d’imprimació i a sobre dues capes de pintura nova en aquestes zones. 

 

  

Figura 21.- Procés de pintura de la coberta de càrrega nº 7(Font: fotografia pròpia de l’autor)  
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6.1.10-ALLARGAME�T DEL TUB D’ASPIRACIÓ DEL COL·LECTOR DE LES 

BOMBES DE POPA  

 

Quan hi havia mal temps i el vaixell patia balancejos pronunciats, sovint les 

bombes d’aigua salada situades més a popa es desencebaven. Després d’estudiar el 

problema, es treu la conclusió que aquest fet era ocasionat per una insuficient llargada 

dels tubs que aspiren aigua del col·lector de popa cap a les bombes. Es decideix doncs 

allargar aquests tubs per a solucionar el problema. 

 

6.1.11-MA�TE�IME�T DE LES VÀLVULES DE LES BOQUES 

CO�TRAI�CE�DI 

 

Com a consequència dels esquitxos i per tant del salitre, les tapes de les boques 

de les vàlvules contraincendis quedaven sovint obstruits. Periòdicament calia moure-les 

una mica i untar-les amb greix, treballs que van realitzar personal de la marineria de 

bord.  

 

6.1.12-MA�TE�IME�T DE LES BOMBES DE LLAST 

 

Dins dels treballs de manteniment rutinaris, es desmonten i repassen les dues 

bombes de llast estant el vaixell al dic. 
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6.1.13-�ETEJA I PI�TURA DE LA RAMPA DE POPA 

 

 La part externa inferior de la rampa de popa apareix amb grans taques d’òxid i 

per tant es decideix eliminar aquestes taques amb un producte antioxidant i pintar 

aquesta zona de color negre per tal d’intentar dissimular-les en un futur. Els treballs de 

neteja i pintura de la rampa es realitzen amb el vaixell fora del dic ajudats amb una grua 

en la qual es col·loca una cistella des d’on treballen els operaris. 

 

 

Figura 22.- Treballs de pintura en la rampa de popa (Font: Fotografia pròpia de l’autor) 
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6.1.14-PERFORACIÓ DE GROERES E� LA COBERTA DE LA MA�IOBRA 

DE PROA 

 

 Quan per acció de les onades o alhora de baldejar amb aigua dolça per part de la 

marineria s’acomulava aigua en determinades zones de la maniobra de proa, era molt 

difícil d’evacuar pels imbornals ja que no existien groeres en els diferents perifls 

presents en aquesta zona que permetessin el lliure pas de l’aigua. D’aquesta manera 

l’aigua quedava atrapada i accelerava el desgast d’aquestes zones de la coberta de la 

maniobra de proa. La Societat de Classificació va estudiar el problema i es permet 

perforar determinats perfils de les quadernes estructurals amb un bufador per tal de 

crear unes groeres que permetin que l’aigua circuli cap als imbornals per a la seva 

eliminació. 

 

 

Figura 23.- Perforació de groeres en determinades quadernes de la maniobra de proa (Font: 
fotografia pròpia de l’autor) 
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6.2- TREBALLS DE SOLDADURA I REFORÇAT DE 

LES FISURES OBSERVADES E� DIFERE�TS 

ESTRUCTURES  

 

Abans que el vaixell entri a dic i veient que havien aparegut esquerdes en 

diferents elements estructurals es decideix fer una comprobació a fons de tots els espais 

i tancs del vaixell. Es crea una comissió d’inspecció encapçalada pel Capità del vaixell, 

el Primer Oficial i un inspector de la Societat Classificadora. Tal i com s’esperava 

apareixen més elements danyats que es procediexen a reparar durant l’estada a dic. Els 

tancs i espais del vaixell en els quals es detecta alguna fissura i que per tant caldrà 

reparar són els següents: H07P, H07S, L61P, TF61, DO6P, FO7P, FO7S. En tots 

aquests elements es procedeix a soldar primer i es reforçen les estructures que els 

enginyers determinen que és necessari augmentar la seva resistència. El procediment  en 

totes les superfícies en les què s’havia de soldar era efectuar la soldadura, inspeccionar 

visualment primer i per mitjà d’ assajos no destructius després la soldadura, netejar i 

preparar la superfície i per últim pintar. A més en determinades obres d’acer va ser 

necessari efectuar cesàries o obertures en algunes planxes per a poder entrar tot el 

material necessari per al procés de soldadura (il·luminació, cablejat, bufador, mangueres, 

botelles d’acetilè i oxigen…). Després d’acabar els treballs era necessari tornar a soldar 

les cesàries. 
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Figura 24.- Exemple d’una cesària practicada en les planxes de fons del vaixell en la qual veiem un 
operari de les drassanes treballant (Font: fotografia pròpia de l’autor) 

  

 

6.2.1-DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE SOLDADURA 

  

El procés de soldadura consisteix en la unió sòlida de diverses peçes o parts en 

una mateixa peça metàl·lica. Aquesta unió s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de calor 

en les superfícies a soldar donant lloc al procés de fusió de les dues superfícies. En el 

cas dels treballs de soldadura en el “Jose Maria Entrecanales” el calor venia donat per 

una flama (“soplete”) tot i que també es pot obtenir mitjançant altres elements com un 

plasma, un arc elèctric, un feix d’electrons o un feix làser. A més totes aquestes 

soldadures eren del tipus homogènies ja que es realitzaven entre materials de la mateixa 

naturalesa (acer amb acer). Alhora de soldar cal tenir en compte la soldabilitat dels 

materials a soldar, que no és més que la facilitat amb que es poden soldar les superfícies. 

Aquesta soldabilitat dependrà del tipus de material a soldar i de les seves 

característiques físiques i químiques, de les condicions de preparació de les superfícies, 
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i del mètode de soldadura utilitzat. En el cas dels acers la composició química de les 

seves aleacions determinarà el grau de soldabilitat. Així els acers al Carboni de poca 

aleació (menys d’un 5 % de contingut de C) solden bé amb tots aquells de baixa aleació. 

Són especialment indicats per a una bona soldabilitat els acers aleats al Molibdè (Mo), 

Crom-Molibdè (Cr-Mo), Crom-Níquel (Cr-Ni), Crom-Vanadi (Cr-V) i Crom-Manganès 

(Cr-Mn) sempre i quan tinguin baix contingut en Carboni i Sofre.  

 

Figura 25.- Esquema d’una soldadura (font: www.obtesol.es) 

  

L’equipament necessari que s’usa en les soldadures per flama són els següents: 

 

-Bufador: és l’equip on es mesclen l’oxigen i l’acetilè (combustible i comburent) 

en la proporció adecuada de manera que existeixi un equilibri entre la velocitat 

de sortida i la d’inflamació. A més també permet el control i direccionament de 

la flama. 

-Botelles d’acetilè i d’oxigen: és on s’emmagatzemen els gasos necessaris per 

portar a terme la soldadura. 

-Manoreductors: són els dispositius que es connecten a les vàlvules de seguretat 

i que a la vegada estan connectats a les botelles. La seva funció és la de 
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subministrar el gas a la pressió que es requereix i a més han de mantenir constant 

el cabal del gas al anar disminuint la pressió de les botelles. 

-Mangueres: són les encarregades de portar el gas des de les botelles fins al 

bufador. Per a diferenciar quin gas és transportat per a cada manguera són de 

diferents colors (blava la de l’oxigen i vermella la de l’acetilè). 

-Vàlvules de seguretat: són uns dispositius que impedeixen que l’oxigen entri al 

conducte que subministra l’acetilè, impedeixen el retrocés de la flama cap a les 

mangueres i les botelles i impedeixen el subministrament durant i després del 

retrocés de la flama. 

 

Durant el procés de soldadura, al costat de la regió soldada queda una zona de 

metall base o original que no arriba a fondre’s però que queda afectada tèrmicament. 

Aquesta zona és calentada a temperatures molt elevades per la operació de soldadura 

però que es refreda ràpidament. Aquesta és una zona molt estreta en la què la 

temperatura augmenta desde la temperatura ambient fins als 1500 ºC en el cas dels acers. 

Podem distingir dins d’aquesta zona afectada tèrmicament, diferents zones desde la 

soldadura fins l’estructura del metall original: 

 

 -Zona de gra gruixut: zona on el gra augmenta el seu tamany original 

 -Zona de gra fi: es dona recristal·lització 

 -Zona de transició 

-Zona temperada: és la zona on també es produeix recristal·lització just en la 

frontera amb el metall base que no queda afectat. 
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Figura 26.  Zones obtingudes en una soldadura d’acer (0,15 % de C) en funció de la temperatura a 

la que van ser sotmeses durant el procés de soldadura (Font:  

 

Aquestes zones no es troben perfectament delimitades sinó que es formen a 

causa d’un gradient continu de temperatura i per això la seva estructura tracta de ser 

més semblant a la de l’ acer original a mesura que es separa del punt de soldadura. Així 

en tota soldadura es crea una estructura heterogènia en les zones annexes a la unió 

soldada que degraden les seves qualitats mecàniques respecte a la del metall original i 

per tant com menor sigui la regió afectada tèrmicament, major serà la qualitat de la 

soldadura. Es considera un rang tolerable fins a 30 mm en el cas de les soldadures amb 

bufador (fins a 12 mm en el cas d’usar arc elèctric). 

  

Aquestes imperfeccions naturals del material i les dificultats afegides quan la 

soldadura es realitza en condicions difícils, posicions incòmodes etc… requereixen un 
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anàlisi i estudi al finalitzar la soldadura que es realitza mitjançant els assajos no 

destructius o NDT7 per tal d’ evaluar i qualificar el procediment de soldadura realitzat.  

 

6.2.2-ASSAJOS �O DESTRUCTIUS: 

 

Els assajos no destructius són eines per a detectar discontinuïtats en les 

soldadures però sense afectar el seu ús. Els mètodes d’assajos no destructius realitzats 

en les soldadures que es van dur a terme al “Jose Maria Entrecanales” van ser: assajos 

visuals, líquids penetrants i partícules magnètiques, encara que n’existeixen molts més 

com per exemple radiografia i raigs X, ultrasons, corrents induïdes…A continuació es 

detallen una mica més a fons els mètodes utilitzats: 

 

-Inspecció visual: és el primer assaig no destructiu que s’ha de realitzar sempre 

al finalitzar una soldadura ja que aquesta prova permet obtenir informació 

immediata de la condició superficial dels materials que estan sent evaluats. 

Permet observar moltes característiques de la unió soldada com les dimensions o 

la presència de discontinuïtats. La inspecció visual consisteix en recórrer de 

forma pausada la superfície de la soldadura per tal d’identificar discontinuïtats i 

determinar si la unió té una qualitat adecuada. Per determinar aquesta qualitat es 

compara el que s’observa amb les característiques i criteris d’acceptació de la 

qualitat de la soldadura que solen venir determinats per la longitud, tamany i  

ubicació. El tamany de la soldadura és de vital importància ja que pot determinar 

de manera directa a la resistència mecànica de la unió i les seves relatives 

conseqüències en cas de no ser del tamany adecuat. Les discontinuïtats en els 

                                                 
7 NDT: Non Destructive Testing 
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cordons també són importants ja que les imperfeccions interiors o adjacents a la 

soldadura també en disminueixen la seva resistència. Les discontinuïtats de 

dimensions i localització inacceptables s’anomenen defectes de soldadura i 

poden ser causa d’ un trencament prematur. En el cas de les soldadures 

realitzades a bord del “Jose Maria Entrecanales”, primerament eren sempre 

inspeccionades visualment pel propi soldador, després per algun membre de la 

triuplació (normalment el Capità més l’Oficial de guàrdia) i per últim era 

certificada i aprovada per la Societat de Classificació i per un inspector de 

Capitania Marítima. Els inspectors encarregats de supervisar les soldadures 

podien ajudar-se a l’hora de la inspecció d’eines tals com lupes, llinternes, 

miralls i instruments de medició (flexòmetres o regles) per determinar la qualitat 

d’una soldadura. De totes maneres aquest assaig visual només permet reconèixer 

discontinuïtats que apareixen de forma superficial i per tant sempre es 

requereixen tècniques de NDT complementaris. 

 

-Líquids penetrants: aquest tipus d’assaig és usat per a detectar i indicar 

discontinuïtats obertes a la superfície en materials sòlids no porosos i es pot 

aplicar perfectament per a examinar els acabats de la soldadura. El mètode o 

prova de líquids penetrants està basat en el principi físic de la capil·laritat segons  

el qual els líquids, gràcies a la tensió superficial originen una cohesió entre les 

molècules superficials i resiteixen una determinada tensió. Així un primer líquid 

amb baixa tensió superficial penetra en els porus i és retingut en les 

discontinuïtats i fissures. La penetració es dona de forma independent a la 

orientació de les esquerdes ja que és la gravetat la que fa introduir el líquid en la 

discontinuïtat. Posteriorment es neteja el primer líquid i s’aplica un líquid 
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absorvent (o revelador) que és de color diferent al líquid penetrant ja que 

d’aquesta manera s’incrementa l’evidència de les discontinuïtats ja que poden 

ser vistes directament o amb la ajuda d’una llinterna. 

 

           

Figura 27.- Procediment per a la tècnica dels líquids penetrants (Font: www.obtesol.es) 

S’ha de tenir en compte que en el moment de la realització d’aquest 

assaig és important fer una bona neteja de la zona a inspeccionar per tal 

d’eliminar qualsevol resta de contaminants que dificultin tant l’entrada del 

penetrant en les discontinuïtats com la seva posterior eliminació. La neteja es pot 

dur a terme amb un detergent, un dissolvent, un desgreixant, un netejador alcalí, 

amb ultrasons, amb decapants o mitjançant mitjans mecànics. L’ aplicació del 

líquid ha de cobrir tota la superfície a inspeccionar i es pot aplicar segons la 

forma i tamany de la peça per immersió, pinzell o per pulverització. Aquest 

líquid s’ha de deixar un temps per assegurar que aquest pugui omplir per 

capil·laritat les discontinuïtats. Per a netejar l’excés de líquid segons el penetrant 

s’usarà aigua o dissolvent. Després caldrà assecar la superfície evaluada i 

aplicarem el revelador en forma seca o pulveritzat en una supsensió aquosa o 

alcohòlica de ràpida evaporació. Hi ha diverses tècniques recomanades per a una 
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aplicació eficaç dels diferents tipus de reveladors com la immersió o la 

pulverització. La fina capa de revelador absorbeix el líquid penetrant retingut en 

les discontinuïtats i el porta a la superfície per a fer-lo visible podent així 

registrar i evaluar les indicacions. Hi ha diferents tècniques d’interpretació i 

evaluació segons sigui el tipus de líquid penetrant utilitzat així com mètodes de 

fixat i registre de les indicacions obtingudes. Per acabar es neteja la superfície 

intentant eliminar les restes de tots els agents químics usats per a prevenir 

possibles danys de la peça quan torni a ser usada. Tot i que els metalls 

ferromagnètics es poden inspeccionar pel mètode dels líquids penetrants sol ser 

més comú usar la tècnica de les partícules magnètiques per a l’assaig d’aquests 

materials. Els líquids penetrants solen ser usats per a metalls no ferromagnètics 

com els acers inoxidables, l’ alumini i les seves aleacions, el coure, el bronze, el 

llautó, etc…Aquest tipus de NDT permet assajar tota la superfície de la peça. La 

geometria i el tamany de la peça a inspeccionar no és un factor crític i no es 

destrueix la peça ni tan sols de forma parcial i s’obtenen els resultats  

immediatament i permet identificar defectes més profunds que els superficials. 

També presenta altres avantatges com el seu baix cost, la inspecció a simple 

vista, és una tècnica ràpida i fàcil d’usar que no necessita equips complexes ni 

cars. Les limitacions que presenta la tècnica dels líquids penetrants són que 

només es pot aplicar a materials no porosos, que la superfície ha d’estar 

completament neta i que no es pot usar en peçes pintades o amb recobriments 

protectors. 
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-Partícules magnètiques: aquest mètode d’assaig no destructiu s’usa per a la 

detecció d’ imperfeccions a sobre o just a sota la superfície de les soldadures en  

metalls ferrosos. És una tècnica ràpida i molt fiable per a la detecció d’esquerdes 

superficials. La prova consisteix en enviar un flux magnètic a través del material 

i en el lloc de la imperfecció es forma un camp que atrau la pols de ferro que es 

ruixa sobre la superfície. D’aquesta manera es pot determinar la longitud de la 

imperfecció però en canvi no ens indica la profunditat d’aquesta. En aquest NDT 

primerament sotmetem el material a una magnetització adecuada i després 

escampem partícules fines de material ferromagnètic per detectar possibles 

discontinuïtats superficials i subsuperficials en materials ferromagnètics. Quan 

un material ferromagnètic es magnetitza mitjançant l’aplicació d’un imant a dues 

parts d’aquest material, aquest es converteix en un altre imant, amb els seus pols 

situats de forma inversa respecte de l’imant original. La formació de l’imant en 

la peça en la que es fa l’assaig implica la creació en el seu interior d’unes línies 

de força que van des del pol de l’imant inductor a l’altre, passant per una zona 

inert denominada línia neutra. Aquestes línies de força formen un fluxe magnètic 

uniforme si el material és uniforme. En canvi si existeix alguna alteració a 

l’interior del material, les línies de força es deformen o es produeixen pols 

secundaris. Aquestes distrosions o pols atrauen les partícules magnètiques que 

s’apliquen en forma de pols o en suspensió en la superfície a inspeccionar i que 

per acumulació produeixen les indicacions que es poden observar de forma 

visual directament o sota la llum ultraviolada. És important conèixer que les 

línies de força d’un camp magnètic induït segueixen la orientació de la “regla de 

la mà dreta” de forma que si s’agafa amb aquesta mà una vareta orientant el dit 

polze en el sentit del corrent, la resta de dits indiquen direcció de les línies de 
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força. Això vol dir que quan s’aplica un corrent a una barra magnètica, es 

generen corrents circulars transversals molt apropiats per a detectar defectes 

longitudinals. Això es deu a què el descobriment de les heterogeneïtats del 

material es produeixen quan aquests efectes són perpendiculars a les línies del 

camp magnètic. Si de forma contrària la barra tingués fisures transversals seria 

necessari induir camps magnètics transversals. Això ens indica que per a fer una 

bona inspecció haurem d’aplicar dos camps magnètics, perpendiculars entre sí 

per assegurar-nos que s’atravessen totes les heterogeneitats del material.  

 

 

Figura 28.- Direcció de les corrents circulars transversals en test de partícules magnètiques (Font: 

www.obtesol.es) 

La profunditat del camp magnètic induït per un corrent elèctric és més  

gran com més gran sigui la freqüència del corrent. Per tant, amb corrent contínua 

es poden arribar a detectar discontinuïtats de fins a 6 mm de profunditat, mentre 

que amb corrent alterna només s’aconseguiran detectar discontinuitats amb  una 

profunditat inferior a 0,5 mm. En canvi la corrent alterna presenta un millor 

comportament per a la detecció de les heterogeneïtats superficials ja que la 
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alternància dels camps magnètics sotmet les partícules magnètiques a una 

intensa agitació que facilita l’ acció pels camps de fuga. Si ens referim a les 

corrents rectificades, la corrent monofàsica rectificada conserva l’ alternància 

d’intensitat sotmetent a les partícules a una gran agitació mentre que la corrent 

trifàsica rectificada es comporta com si fos corrent contínua. La corrent de cada 

assaig ha de determinar-se en el procediment corresponent. La intensitat de la 

corrent elèctrica ha de ser la adecuada per a permetre la detecció de totes les 

heterogeneïtats superficials i subsuperficials més rellevants. Ha de tenir-se en 

compte que una intensitat excessiva produeix sobresaturació magnètica, donant 

lloc a indicacions errònees. Una intensitat baixa genera camps de fuga dèbils 

incapaçaos d’atrapar les partícules. Com a partícules magnètiques podem usar 

partícules resultants d’un procés de llima o òxids de ferro, de tamanys 

compresos entre 0,1 i 0,4 mm. Solen usar-se amb colors que ajudin a millorar el 

contrast com el negre, el vermell o el verd. També poden usar-se partícules 

fluorescents que solen proporcionar una possibilitat de localització de fins a 100 

vegades més que les del camp visible, si s’apliquen per via humida. Normalment 

s’usen partícules de diferents tamanys mesclats en una correcta proporció tenint 

en compte que les més petites i allargades augmenten la sensibilitat i les més 

gruixudes i amb formes més rodonejades ajuden a detectar grans discontinuïtats i 

arrastren a les més petites evitant que es formin falses indicacions. Tots els 

materials ferromagnètics que han estat sotmesos a un camp magnètic conserven, 

després de cessar l’acció del camp magnètic, un cert magnetisme residual que 

pot arribar a ser perjudicial. Existeixen diversos procediments per dur a terme la 

desmagnetització i tots ells operen de forma general, sotmetent la peça a un 

camp magnètic altern amb una intensitat que de forma gradual va decreixent fins 
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a anular-se. Aquesta tècnica de NDT pot revelar discontinuitats més profundes i 

que no es veuen en superfície si la comparem amb la dels líquids penetrants. 

També requereix un grau de neteja menor ja que no necessita unes condicions de 

neteja excessivament riguroses i genralment és un mètode més ràpid i econòmic 

al no precissar equips electrònics. Aquest assaig és més útil per a aplicacions 

amb peçes de tamany i formes variables així com en superfícies amb acabats 

soldats i en tot tipus de materials ferrosos, tals com l’acer al carboni, acer de 

baixa aleació, ferro fundit… L’ús de la prova en soldadures i en les zones 

afectades per la temperatura d’aquestes, així com en superfícies relativament 

aspres i brutes és possible però la seva sensibilitat disminueix. En aquests casos  

quan es requereix sensibilitat màxima s’usen partícules fluorescents. La gran 

limitació d’aquest assaig no destructiu és que únicament detecta discontinuïtats 

perpendiculars al camp i només es pot aplicar en materials ferromagnètics. La 

capacitat de penetració segueix sent limitada. En quant a l’ús dels equips 

necessaris pot ser un procés lent i costós.   

 

Figura 29.-Aparell per a la realització de l’assaig de partícules magnètiques (Font: 

www.obtesol.es) 
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6.2.3-QUALITAT DE LES SOLDADURES 

 

 És important verificar la qualitat de les soldadures ja que aquest procés afecta 

tant a la seguretat com a l’economia de les reparacions dels vaixells. La soldadura 

representa una bona part dels costos d’ una reparació i a més és un element fonamental 

en la integritat de l’element on es troba localitzada. Per tant primer haurem de 

determinar què entenem per una soldadura de qualitat i serà aquella que compleixi amb 

els requeriments de l’equipament o estructura a la qual pertany amb el mínim cost. 

Aquests requeriments estan vinculats en general a un codi o norma tècnica (per exemple 

la norma AWS8 D 1.1 per a les estructures soldades). Cal dir però, que no existeix una 

soldadura perfecta sino que totes presenten alguna discontinuïtat, és a dir una pèrdua de 

homogeneïtat del material. Per tant haurem de distingir entre una discontinuïtat 

acceptable i un defecte o discontinuïtat inacceptable que caldrà que sigui reparada. 

Aleshores necessitem d’un criteri d’acceptació perfectament establert, basat en les 

normes tècniques per tal d’ establir els límits entre les discontinuïtats que podem 

acceptar i les que no. A continuació es mostren com a exemple algunes de les 

discontinuïtats típiques que es solen presentar en les soldadures i que es van donar amb 

certa regularitat en les soldadures efectuades al “Jose Maria Entrecanales”:   

 

-Porositats: són discontinuïtats amb forma de petites cavitats formades per la 

presència de gas que queda atrapat durant la solidificació del material de 

soldadura. Poden existir diferents tipus de porositats segons la seva posició dins 

la soldadura o la forma específica del porus. 

 

                                                 
8 AWS: American Welding Society; és la Societat Americana de soldadura que certifica la qualitat de les 
soldadures. Els inspectors certificats per aquesta societat són els CWI (Certified Welding Inspector). 
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Figura 30.-Esquema, imatge de raigs X i fotografia de porositats (Font: www.aws.org)  

 

-Inclusions: són materials sòlids i extranys atrapats dins la soldadura com per 

exemple escòria, tungstè o oxigen.  
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Figura 31.- Fotografia, imatge de raigs X i esquema d’ inclusions d’escòria (Font: www.aws.org)  

 

-Falta de fusió (o fusió incompleta): és una discontinuïtat en la soldadura en la 

que la fusió no es dona entre el metall de soldadura i les cares de fusió o els 

cordons adjacents. És a dir que la fusió és menor a la especificada per a una 

soldadura en particular. Sol ser una discontinuïtat que pot ocasionar greus 

problemes i no sempre és de fàcil detecció. Sovint és produida per una 

manipulació inapropiada del bufador per part del soldador o per un excés de 

contaminació. 
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Figura 32.- Esquemes de la falta de fusió (www.obtesol.es) 

 

-Falta de penetració (o penetració incompleta): és una discontinuïtat que ocorre  

quan el metall de soldadura no s’extén a través de tot el gruix d’una junta. Igual 

que en la falta de fusió, també sol ser provocada per una manipulació incorrecta 

del bufador pel soldador o per un excés de contaminació. 

 

 

Figura 33.- Esquemes i fotografia on es mostra la falta de penetració (Font: www.aws.org)  
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-Fissures: són les discontinuïtats més crítiques i per tant, sempre que es detectin 

caldrà que siguin reparades. Aquestes es donen quan la tensió aplicada a un 

component excedeix la seva resistència a la tracció. Poden aparèixer durant el 

procés de soldadura, immediatament després o al aplicar una càrrega. Es poden 

classificar segons diversos criteris, com per exemple segons si s’han format en 

fred o en calent, segons la seva direcció en relació a l’eix longitudinal de la 

soldadura i segons la seva posició dins de la soldadura (a l’arrel, al metall 

base…). 

 

 

Figura 34.- Imatge de raigs X de fisures transversals (www.aws.org) 

 

-Excavacions: són discontinuïtats superficials que ocorren en el metall base 

adjacent a la soldadura ja que el metall base es fon durant el procés i no hi ha 

suficient material per omplir la depressió creant-se foradets en els extrems de la 

soldadura. Sol venir associada a una tècnica inadecuada de soldadura com un 

excés de velocitat al soldar o un excés de temperatura. 

 



Estudi de la varada ocasional del "Jose Maria Entrecanales" 

 57 

   

Figura 35.-Esquema de una discontinuïtat per excavació (Font: www.obtesol.es) 

 

-Concavitats: és un aport inferior a l’esperat en la pròpia superfície de la 

soldadura. 

 

Figura 36.- Esquemes de concavitats (Font: www.obtesol.es) 

 
 

-Convexitats: són quantitats de metalls de soldadura excessius sobre la superfície 

de la soldadura. No sol ser una discontinuïtat danyina i inclús pot ser bo tenir 

una mica de convexitat per assegurar-se que no existeix excavació. Sol ser 

produïda per una velocitat de soldadura massa lent, acomulant-se un excés de 

material en la superfície de la soldadura. 
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Figura 37.- Convexitat (Font: www.obtesol.es) 

 

-Esquitxos: són partícules de metall o glòbuls que surten disparades durant la 

fusió de la soldadura fora de la superfície del material soldat. És inevitable crear 

cert grau d’esquitxos però en principi només són crítics aquells glòbuls més 

grans ja que poden tenir una elevada temperatura creant problemes en el metall 

base o els acúmuls de glòbuls que poden augmentar les tensions en el metall 

base i ser origen de futures oxidacions ja que poden despendre’s del metall base 

ja pintat, arrastrant amb ells la pintura superficial. 

 

 

Figura 38.- Esquitxos en una soldadura (Font: www.obtesol.es) 
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Figura.- 39.-Esquema dels tancs del “Jose Maria Entrecanales” (Font: arxiu de plànols del “Jose 

Maria Entrecanales”) 
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6.2.4-REPARACIÓ DELS TA�CS H07P/H07S  

 

Els tancs H07P i H07S són els dos tancs antiescora de babor i d’estribord (“anti-

heeling”) què disposava el “Jose Maria Entrecanales” per ajudar a mantenir adriçat el 

vaixell durant les operacions de càrrega o descàrrega. Aquests dos tancs es trobaven 

situats entre les quadernes 93 i 114, enganxats al forro del vaixell i eren elevats de tal 

forma que influien molt en l’estabilitat lateral del vaixell. Els dos tancs antiescora es 

trobaven connectats per mitjà d’uns conductes de manera que l’aigua podia ciruclar 

entre els dos tancs actuant de forma manual o automàtica sobre un bufador que 

imprimia aire cap a un costat o cap a l’altre fent desplaçar l’aigua dolça que hi havia al 

seu interior per tal d’eliminar l’escora. Encara que la capacitat total dels tancs era de 

850 Tm només es trobaven omplerts amb 400 Tm d’aigua dolça que es repartien entre 

els dos tancs.  

 

Apareix una petita esquerda en el mampar de popa del H07P que es procedeix a 

reparar al dic. Durant l’estudi de vibracions que els enginyers de “Navantia” van 

realitzar al vaixell es va determinar que els mampars de popa dels tancs H07P i H07S 

que limiten amb un dels espais de la sala de màquines eren una zona on les vibracions 

eren excessives i per tant es determina reforçar-los per disminuir la possibilitat de 

presentar problemes en un futur. Es procedeix doncs a donar major resistència a la zona 

a partir de la introducció de diferents perfils d’acer en forma de reforços transversals i 

longitudinals en la zona de popa d’aquests mampars.  
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Figura 40.- Imatge de les obres de reforç del mampar de popa del tanc antiescora HO7P (Font: 
fotografia pròpia de l’autor) 

 

 

 

Figura 41.- L’ obra de reforç del mampar de popa del HO7P finalitzada (Font: fotografia pròpia de 
l’autor)  
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6.2.5-REPARACIÓ DEL TA�C L61P 

 

El tanc L61P és el tanc de magatzem d’oli net dels motors principals situat entre 

les quadernes 84 i 93. Durant el Febrer de 2011 es detecta una fissura en el mampar 

lateral de babor d’aquest tanc entre les quadernes 92 i 93. Després de la inspecció de 

B.V. es comunica a Capitania Marítima de Las Palmas de Gran Canaria i es decideix 

reparar un cop el vaixell entri al dic sec, però s’ha de verificar el seu estat al finalitzar 

cada guàrdia i ha de quedar reflexat al quadern de màquines. Com que la fissura segueix 

estable, un cop s’entra al dic es procedeix a soldar l’esquerda quedant el problema 

solventat. 

 

6.2.6-REPARACIÓ DEL TA�C TF61 

 

També denominat TDR, el TF61 és el tanc d’aigua de refrigeració de babor 

situat entre les quadernes 85 i 87. A finals de Març del 2011 es detecten dues petites 

fissures d’uns 20 cm de llargada amb presència d’aigua salada en el pla del tanc a 

l’alçada de la quaderna nº 86. Aquestes fissures són inspeccionades per un comissari de 

la Societat Classificadora que alhora la comunica a Capitania Marítima de Càdis donant 

un plaç de tres mesos per ser reparada. S’ha de verificar que no existeix alarma al final 

de cada guàrdia de navegació i aquest fet ha de quedar reflexat al quadern de navegació. 

Estant el vaixell al dic s’assequen bé i posteriorment s’hi realitzen treballs de soldadura 

quedant així reparades. 
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Figura 42.- Esquerda en el pla del tanc TF61 (Font: fotografia pròpia de l’autor) 

  

6.2.7-REPARACIÓ DEL TA�C DO6P 

 

El DO6P és el tanc de magatzem de diesel de babor situat entre les quadernes 75 

i 84 i es troba desplaçat a la banda limitant amb el forro exterior del vaixell. Es troben 

dues fissures en el mampar d’estribord d’aquest tanc, limitant amb l’espai buit V06C en 

el cartabó que l’uneix amb el seu mampar transversal. Es procedeix a ser reparat durant 

l’estada del vaixell a dic. 
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Figura 43.- Esquerda en el tanc DO6P (Font: fotografia pròpia de l’autor) 

 

 

6.2.8-REPARACIÓ DELS TA�CS FO7P/FO7S  

 

FO7P i FO7S, són els dos tancs d’ emmagatzematge de fuel de babor i 

d’estribord amb una capacitat d’ unes 400 Tm cada un. Es troben situats entre la 

quaderna 93 i 111 a banda i banda de la línia de cruixia. Durant la inspecció dels tancs 

prèvia a l’entrada al dic s’observa una gran taca de fuel-oil en l’espai buit VO7C de 

babor que limita amb el tanc FO7P localitzant una esquerda en el mampar longitudinal 

d’aquest al voltant de la quaderna 102. La reparació d’aquest tanc es va fer en flotació 

una vegada el vaixell ja havia sortit del dic però amarrat a un moll annex en les 

mateixes drassanes. La operació va ser complexa ja que primer de tot s’havia de decidir 

què es feia amb el fuel disponible en cada un dels tancs. Després de manejar diverses 

possibilitats com per exemple trasvessar el fuel dels dos tancs a una cuba externa es 

decideix fer la operació en dues etapes de manera que primer es repararia un tanc i 
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després l’altre, combinant el contingut de fuel dels dos tancs en un d’ells per tal de 

deixar el tanc en el què es treballava buit. També era de vital importància que abans 

d’iniciar les feines de soldadura els tancs es trobessin perfectament nets, sense restes de 

fuel i amb una atmosfera inert i mesurant-ne de forma continuada el contingut en O2 

durant tot el procés. Primerament es va procedir a l’extracció del fuel del tanc FO7P 

amb dues bombes cap al tanc FO7S i després es van eliminar les restes de fuel presents 

en el FO7P usant draps ajudats amb productes químics per a la seva total eliminació. Un 

cop es va assegurar que es podien iniciar els treballs amb foc sense perill es va procedir 

a la soldadura de l’esquerda primer i al reforçat del mampar que limita amb l’espai 

VO7C després. Un cop finalitzats els treballs en el tanc FO7P es va realitzar el 

trasvassament del fuel del tanc FO7S cap al FO7P i es va procedir a reforçar el mampar  

longitudinal d’estribord que limita el tanc FO7S amb el  VO7C. 

 

 

Figura 44.- Fotografia que mostra la pèrdua de fuel en el mampar que limita el FO7P amb VO7C 
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6.3 REPARACIÓ DE DIFERE�TS COPS E� EL 

CASC DEL VAIXELL 

  

6.3.1 REPARACIÓ DEL COP AL COSTAT DE BABOR 

 

El dia 25 de Gener de 2011 a les 07:35 hores (hora local), a punt d’efectuar la 

recalada en el port d’Arrecife (Lanzarote) i després d’haver passat una nit de navegació 

amb forts vents i onatge de component Sud des del Port de Las Palmas, el pràctic del 

Port d’Arrecife ens indica que el port es troba tancat perquè en el seu interior la forta 

ressaca impedeix efectuar qualsevol maniobra amb seguretat. El petit Port d’Arrecife, al 

igual que la majoria dels ports canaris queda molt ben protegit per la seva vessant Nord 

per resguardar-se dels vents alisis, majoritaris en aquesta zona, però en canvi queda 

molt desprotegit per la seva vessant Sud. Durant la temporada  d’hivern les borrasques 

Atlàntiques solen portar vents de component Sud a les Illes Canàries, dificultant molt 

tant la navegació entre illes com les maniobres en l’interior dels ports, especialment els 

ports més petits. Després de mantenir-nos a l’espera en les proximitats d’Arrecife, tant 

l’armador, com el Capità, com el pràctic, decideixen que és més segur arrumbar a 

Puerto del Rosario a l’illa de Fuerteventura per desembarcar-hi tant la càrrega per 

aquest port com pel Port d’Arrecife. A les 11:00 h es posa rumb a Puerto del Rosario, 

situat unes 34 milles al Sud del Port d’Arrecife. A les 13:10 h embarca el pràctic de 

Puerto del Rosario i procedim a efectuar la maniobra d’atracament. Durant la maniobra 

de ciaboga el pràctic ens informa que només disposem de 218 metres lliures 

d’atracament ja que en la mateixa línia d’atracament es troben amarrats un container i 

un vaixell cimenter. Com que el “Jose Maria Entrecanales” disposa d’una eslora de 209 
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metres i en aquest moment les ratxes de vent superen els 40 nusos, el Capità decideix 

que la maniobra no és segura i la aborta dirigint-se cap a fora del port. El pràctic 

comunica amb l’Autoritat portuària i aquesta amb els dos vaixells presents en el port 

que es neguen a sortir a navegar amb el fort temporal ja que el port no disposa dels 

recursos necessaris per realitzar una maniobra de sortida amb seguretat. Es decideix 

desplaçar els dos vaixells tot el que es pugui i el pràctic ens informa que ens queden 247 

metres lliures en la nostra línia d’atracament. Es decideix tornar a intentar la maniobra 

d’entrada a les 15:00 h, però al donar caps a terra, ratxes de més de 45 nusos del SSW 

ens empenyen contra el moll fent inútil l’acció de les hèlix laterals i de les defenses del 

moll. El vaixell rebota fortament contra el cantil del moll a l’alçada de l’amura de babor. 

S’acaba d’amarrar el vaixell i al fer una evaluació dels danys s’observa una 

abonyegadura en les planxes d’uns 12 metres al voltant de la quaderna 162 amb dues 

escletxes d’uns 10 cm. S’obre l’espai buit que limita amb la zona del cop i es comproba 

la inexistència d’aigua en el seu interior, indicant que les planxes malmeses es troben 

per sobre la línia de flotació. Es comuniquen els fets a l’armador, a Capitania Marítima, 

a l’Autoritat Portuària de Puerto del Rosario i a la Societat de Classificació. Es fa una 

reparació de fortuna amb ciment de les dues fisures i es decideix navegar fins al Port de 

Las Palmas perquè la Societat Classificadora i Capitania observin l’abast dels danys i 

prenguin una decisió. Un cop a Las Palmas es decideix soldar de forma provisional les 

esquerdes per poder seguir la línia regular i es posa com a data límit per a una reparació 

definitiva el 30 de Juliol de 2011. A més s’exigeix que en cada guàrdia es comprobin les 

alarmes en l’espai buit VO13C per assegurar que no hi ha entrat aigua. 
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 Un cop al dic sec es duu a terme la reparació tant de les planxes danyades com 

de la regió de les quadernes i bulàrcames danyades. Es tallen les zones danyades i són 

substituides per nous elements que s’uneixen mitjançant soldadura. 

 

 

Figura 45.- Cop en el costat de babor (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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Figura 46.- Reparació del cop en el costat de babor (Font: fotografia pròpia de l’autor)  

 

 
Figura 47.- Col·locació de les noves planxes d’acer durant la reparació del cop en el costat de babor 
(Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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 Com a exemple del que costa a nivell econòmic una reparació d’aquestes 

característiques a continuació s’exposa el pressupost inicial (sense IVA) que ens va 

passar “Navantia” per als treballs de reparació del cop al costat de babor: 

 

• Materials 

  Quantitat d’acer: 3.500 Kg 

  Preu unitari de l’acer: 0,8 €/Kg 

  Preu total de l’acer: 2.380 € 

  Diversos i consumibles: 238 € 

  Total materials: 2.618 € 

• Mà d’obra 

  Elaboració (tall, corvatura…): 50 hores 

  Preu/hora: 89,25 €/h 

  Total elaboració: 4.462,5 € 

  Montatge, soldadura i repàs: 29.138 € 

  Andamiatge: 3.825 € 

  Pintura: 6.451 € 

  Maniobres i moviments: 1.020 € 

  Total mà d’obra: 44.897 € 

• Treballs d’enginyeria 

  16 hores  

Preu/hora = 89,25 €/h 

Total enginyeria: 1.428 € 

• Altres conceptes 

 Inspeccions i assajos: 935 € 
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 Grues: 680 € 

 Total altres conceptes: 1.615 € 

• Benefici industrial: 7.583,7 € 

• Total reparació: 56.526,7 €  

 

6.3.2 REPARACIÓ DEL COP  DEL REMOLCADOR 

 

 En aquest cas l’incident es va produir durant una maniobra d’entrada al Port de 

Las Palmas el dia 16 de Març de 2011. Normalment ni en les maniobres d’entrada ni en 

les de sortida amb el “Jose Maria Entrecanales” no reclamàvem l’ajuda de remolcadors 

ja que el vaixell disposava de prou maniobrabilitat per a fer les maniobres amb seguretat 

fins amb vents d’intensitats inferiors als 30 nusos. En aquest cas però vam arribar a Las 

Palmas amb un motor principal fora de servei en la línia d’estribord, de manera que hi 

havia dos motors en la línia de babor i un en la línia d’estribord. El vent era d’uns 20 

nusos estables del Sud. Tant el Capità com el pràctic de Las Palmas van decidir que un 

remolcador acompanyés la maniobra per si sorgia qualsevol complicació. El vaixell 

s’havia d’atracar babor al moll de manera que vam fer ferm un cap de remolc per l’aleta 

d’estribord. Vam realitzar la ciaboga sense cap complicació i sense necessitat d’usar el 

remolcador que simplement acompanyava la maniobra. De sobte però un cop acabada la 

ciaboga i quan el vaixell ja anava enrera es va sentir un fort cop en la zona de l’aleta 

d’estribord que es va notar al pont de comandament. Efectivament el remolcador havia 

impactat en la zona de l’aleta d’estribord. Ràpidament el pràctic es va posar en contacte 

amb la tripulació del remolcador recordant que les seves ordres havien estat simplement 

acompanyar la maniobra. En un parell de minuts el primer oficial de màquines va 

comunicar al Capità que havien notat un fort impacte i hi havia danys en la planxa del 
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forro exterior que comunicava amb un dels panyols de la sala de màquines. Al finalitzar 

la maniobra es va fer un reconeixement de danys i es va determinar que aquests no eren 

suficients per afectar la seguretat en la navegació però la Societat Classificadora va 

donar un any de marge per reparar els desperfectes. També es va fer la reclamació 

pertinent contra el remolcador que havia impactat. 

 

També s’adjunta a continuació a tall d’exemple el pressupost inicial sense IVA i 

desglossat que ens va passar “Navantia”: 

  

• Materials 

  Quantitat d’acer: 525 Kg 

  Preu unitari de l’acer: 0,8 €/Kg 

  Preu total de l’acer: 420 € 

  Diversos i consumibles: 42 € 

  Total materials: 462 € 

• Mà d’obra 

  Elaboració (tall, corvatura…): 10 hores 

  Preu/hora: 89,25 €/h 

  Total elaboració: 892,5 € 

  Montatge, soldadura i repàs: 5.142 € 

  Andamiatge: 675 € 

  Pintura: 1.138,5 € 

  Maniobres i moviments: 180 € 

  Total mà d’obra: 8.028 € 
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• Treballs d’enginyeria 

  3 hores  

Preu/hora = 89,25 €/h 

Total enginyeria: 267,8 € 

• Altres conceptes 

 Inspeccions i assajos: 165 € 

 Grues: 120 € 

 Total altres conceptes: 285 € 

• Benefici industrial: 1.338,3 € 

• Total reparació: 10.381,1 € 

 

 

Figura 48.- Imatge de l’impacte del remolcador vista des de l’interior d’un dels panyols de 
màquines (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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6.3.3 REPARACIÓ DEL COP AL CI�TÓ DE BABOR 

 

 Aquest cop en qüestió es dona durant una maniobra d’atracament al Port de Las 

Palmas amb marea extraordinàriament baixa. En el punt on es produeix l’impacte la 

defensa es trobava en mal estat i això facilita que el cintó es recolzi sobre aquesta,  

deformant la planxa del cintó amb forma de dos abonyegaments de mig metre cada un 

clarament marcats. Tot i que el cop en el cintó de babor no provoca majors danys i és 

simplement un enfonsament de la planxa es decideix reparar durant l’estada al dic per 

motius estètics. Es talla la zona del cop i es substitueix per noves planxes d’acer que es 

solden i es pinten de nou. 

 

 

Figura 49.- Cop en el cintó de babor (Font: fotografia pròpia de l’autor) 
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Figura 50.- Reparació del cop al cintó de babor. 
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6.4 TREBALLS DE GARA�TIA 

 

 El vaixell va ser posat a disposició de l’armador el dia 18 de Març del 2010. Tal 

i com estava especificat en el contracte de construcció del vaixell, l’empresa 

constructora proporcionava un any de garantia per a tots els sistemes del vaixell que no 

funcionessin correctament (tant de coberta com de màquines). Com que a l’entrada a dic 

molts dels treballs de garantia encara no havien estat reparats, s’aprofita l’aturada del 

vaixell per solucionar els treballs pendents. La naturalesa dels defectes que van 

apareixent al llarg del primer any de vida del vaixell, és molt diversa i en molts casos 

suposa una disputa entre l’armador i el responsable de les garanties de “Navantia”. 

Sovint existeix la disputa entre el què l’armador considera un defecte de fabricació, de 

construcció o un mal montatge i el que “Navantia” interpreta com un mal ús per part de 

la tripulació.  

  

A continuació s’exposen alguns dels treballs que finalment són acceptats com a 

garantia per part de “Navantia” i es reparen durant l’estada del vaixell al dic: 

 

-Revisió del sistema de telèfons automàtics per problemes reiterats. 

-Reparació del sistema de megafonia del vaixell. 

-Reaparació de dues vàlvules corresponents als tancs de llast BW5P i BW18 

amb problemes en el seu control remot. 

-Canvi de diferents vàlvules de tall de ventilació (Dampers) que es quedaven 

obstuides. 

-Posada en servei del tanc separador de grasses de la cuina. 
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-Substitució del cilindre de maniobra d’estribord de la rampa de popa per 

pèrdues d’oli. 

-Canvi del pilot automàtic i actualització i configuració del nou software. 

-Substitució del sensor de nivell del tanc BW18. 

-Reparació dels eixugaparabrises dels finestrals del pont de comandament. 

-Substitució de les juntes d’alguns finestrals del pont de comandament per no ser 

estancs. 

-Reparació de diverses càmeres del CCTV (Circuit tancat de televisió). 

-Problemes amb el sistema de televisió per satèl·lit. 

-Revisió de tres vàlvules del sistema contraincendis amb excessives pèrdues 

d’aigua. 
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7.-CO�CLUSIO�S 

 

 Després de la realització d’aquest projecte final de carrera, a continuació 

s’exposen de forma resumida les conclusions que n’he pogut extreure: 

 

-En primer lloc, després de l’experiència d’haver navegat en un vaixell mercant 

(i en concret en un RO-RO), es pot concloure que aquest tipus de vaixell són 

vaixells que disposen de multitud de sistemes complexes per al seu correcte 

funcionament. La majoria d’aquests sistemes requereixen d’ un manteniment 

que moltes vegades no es pot dur a terme durant la realització d’ una línia 

regular en la majoria de casos per falta de temps i de personal. Normalment, en 

el cas del “Jose Maria Entrecanales”, al llarg d’una setmana tocàvem 9 ports 

diferents, el que suposava realitzar 18 maniobres (9 d’entrada i 9 de sortida) en 7 

dies, moltes d’elles efectuades durant hores que en teoria haurien de ser de 

descans per a la tripulació. A més això implicava efectuar 9 operacions de 

càrrega/descàrrega diferents, en les quals la marineria havia d’estar efectuant el 

trincatge/destrincatge de les unitats de càrrega. Tots aquests fets restaven temps 

de dedicació per al manteniment del vaixell. També cal tenir en compte que el 

fet de navegar, suposa per al vaixell que resta tot el temps en un medi hostil que 

encara accelera més el desgast dels sistemes del vaixell. També s’ha de tenir 

present que al navegar, encara que es faci en condicions de màxima seguretat, 

sempre poden haver-hi errors (tant humans com d’alguns dels sistemes 

automàtics que l’integren) que portin al vaixell a patir algun dany. Cada vegada 

més, els vaixells moderns disposen de sistemes més eficients per a la realització 

de les operacions de càrrega i descàrrega, poden arribar a velocitats superiors i 
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això fa que els armadors pressionin a les tripulacions i per tant el temps d’estada 

a port és inferior i es transporta més quantitat de càrrega. Per tant, per tots 

aquests factors, tampoc és una cosa exageradament estranya haver trobat tants 

defectes en el vaixell a pesar que aquest tenia poc més d’un any de vida al entrar 

al dic. 

 

-Tot i el que s’ha comentat en el punt anterior, està clar que en el cas del “Jose 

Maria Entrecanales”, van aparèixer més problemes que els típics per a un ús 

normal del vaixell. Des del moment de la seva botadura el vaixell va presentar 

més problemes dels habituals, especialment en alguns dels seus elements 

estructurals. No és normal que un vaixell amb poc més d’un any de vida presenti 

tantes fissures com les que van aparèixer. Després dels estudis realitzats pels  

enginyers de “Navantia” que van estar un total de 3  dies a bord del vaixell 

mesurant diferents paràmetres en diferents zones del vaixell, es va concloure que 

existia un excés de vibracions causat per un mal assentament del motor en la 

bancada del Motor Principal C (situat a babor). Aquestes vibracions es 

transmetien per diferents estructures sotmetent alguns elements a uns esforços 

excessius produint diverses esquerdes. La solució proposada pels enginyers de 

“Navantia” era disminuir les vibracions reforçant totes aquelles estructures en 

les quals s’havien mesurat un nivell de vibracions massa elevat. 

 

-La situació actual de les drassanes espanyoles no és massa esperançadora. En 

l’actualitat, a les instal·lacions de construcció naval presents en l’estat espanyol 

es construeixen pocs vaixells mercants i la indústria de la construcció naval està 

en decadència. Segons dades d’Anave, l’any 2011 no es va contractar la 
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construcció de cap vaixell mercant a les drassanes espanyoles. Molts armadors 

prefereixen construir en altres ubicacions en les què la mà d’obra és més barata 

(especialment en a països asiàtics com Corea, Xina i Japó). A més, la Comissió 

Europea està estudiant el sistema d’ajudes al finançament usat a Espanya i 

conegut com el “Tax Lease”, ja que alguns països europeus com Holanda van 

denunciar que era il·legal. Aquest sistema permetia una amortització fiscal 

transitòria i permetia que les empreses dedicades a la construcció naval es 

veiessin bonificades amb diverses bonificacions fiscals. Aquest fet ha acabat 

d’ensorrar les drassanes espanyoles ja que el “Tax Lease” era un bon reclam per 

atraure possibles clients. En el cas concret de “Navantia”, la seva plantilla de 

personal s’ha vist dràsticament reduida en els últims anys. Actualment no 

arriben als 500 treballadors i durant la reparació molt del personal que es trobava 

treballant a bord del vaixell (soldadors, pintors, electricistes, etc…) eren 

provinents d’empreses subcontractades. A més, la construcció del “Jose Maria 

Entrecanales” i del seu bessó el “Super Fast Baleares” no els hi ha sortit rentable 

ja que els dos han hagut de passar pel dic sec un cop construits amb defectes 

estructurals per a ser reparats i aquestes despeses han anat a càrrec de les pròpies  

drassanes. En l’actualitat les drassanes de “Navantia-Puerto Real” només es 

salven ja que estan especialitzades en la construcció de vaixells militars (durant 

la meva estada al dic hi havia 3 vaixells militars per a Veneçuela en construcció). 

 

-En últim lloc crec que mereix fer una valoració molt positiva de la meva estada 

al dic. En total vaig estar embarcat d’alumne 9 mesos a bord del “Jose Maria 

Entrecanales”. Durant els 7 primers mesos d’embarcament al Jose Maria 

Entrecanales vaig poder desenvolupar diferents tasques relacionades tant amb la 
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navegació, com en la seguretat, com en les operacions de càrrega d’un vaixell 

del tipus RO-RO. Quan ja creia que coneixia prou bé el vaixell, al 8è mes 

d’embarcament vam entrar a dic i vaig descobrir infinitat d’ aspectes relacionats 

amb el propi vaixell que desconeixia per complert. Vaig entrar en molts dels 

espais més recòndits del vaixell i vaig poder observar elements que són 

impossibles d’observar mentre el vaixell es troba navegant. A més el fet d’estar 

a dic i no haver d’estar pendent sempre dels horaris, cosa que s’exigeix durant la 

realització d’una línia regular, permet anar assimilant molts conceptes d’una 

manera molt més pausada sense tanta pressió.   
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• Pàgines web: 

 

-www.navantia.es (pàgina oficial de les drassanes “Navantia”, 03/05/12) 
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• Documentació diversa: per a la realització del PFC també s’ha utilitzat 

documentació diversa present als arxius del vaixell com per exemple plànols,  

manuals, el quadern de bitàcola, quadern de reparació…  

 

 

 

 

 


