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INTRODUCCIÓ
El treball de màquines està fet en relació a les pràctiques acadèmiques de la
diplomatura en màquines navals. Han tingut una durada de dos mesos,
corresponents a l‟octubre i novembre de l‟any 2010.
El nom del vaixell és Ramon Casas, i es tracta d‟un remolcador del port de
Barcelona. Es va construir l‟any 2005 als Astilleros Zamakona de Vizcaya i pertany
a l‟empresa SAR Remolcadores. El numero de la IMO és el 9328962.
Aquesta es una vista del seu perfil i alçat:

El Ramon Casas és un dels 7 remolcadors que funcionen al Port de Barcelona, la
funció que té és d‟ajudar als vaixells mercants a entrar i sortir del port. Quan el
pràctic que ha de realitzar la maniobra, creu que fa falta l‟ajuda de un o més
remolcadors, els demana per radio.
Principalment el tipus de vaixells que s‟atenen són portacontenidors, gasers, i
petrolers, tot i que a vegades també se‟n veuen de altres tipus.
Els remolcadors que hi ha al Port, estan les 24 hores del dia disponibles per fer
qualsevol maniobra. Depenen de la prioritat de la guàrdia, i en unes hores
assignades, normalment als matins, es porten a terme les feines de manteniment.
El cap de màquines ha de programar bé les tasques a fer per intentar que sempre
que es facin feines que afectin al funcionament del vaixell, es faci quan hi hagi
menys probabilitats d‟haver de sortir a fer maniobres.
Les tasques de manteniment, s‟anomenen Ordres de Treball (OT) i es renoven
sempre que les hores de funcionament dels olis, filtres, etc., arribin al punt que
s‟hagin de canviar o revisar. Normalment les OT‟s es renoven cada mes, tot i que
n‟hi ha que es fan cada dues setmanes.
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CARACTERÍSTIQUES DEL VAIXELL

Dimensions
Eslora total



27,60 m.

Eslora entre perpendiculars



26,80 m.

Màniga de traçat



15,30 m.

Calat



4,65 m.

Calat màxim



5,21 m.

Calat de traçat



1,45 m.

Velocitat



12 nusos

Tonelades de registre net



97 NT

Tonelades de registre brut



324 GT

Tipus de tancs, capacitat i ubicació a la sala de màquines
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Tancs de combustible
 Tancs d’ almacenatge de diesel de proa i popa (1B i 6E) : 29,13
m3 cada tanc.
El tipus de combustible que es consumeix a bord és diesel, i es guarda als
tancs d‟almacenatge, que s‟omplen des d‟una toma que hi ha a coberta a la part
de proa.
Al vaixell hi ha dos tancs d‟aquest tipus. Per passar combustible d‟un tanc a
l‟altre, es fa amb la bomba de la foto següent, que té una capacitat de 5 m3 cada
hora. Si es van variant els nivells dels dos tancs, es pot modificar el seient del
remolcador.

 Tancs de servei diari de diesel (5E i 5B): 3,8 m3 cada un.
Abans d‟arribar a als tancs de servei diari, el combustible és filtrat per treureli les partícules que s‟hagin pogut precipitar als tancs d‟almacenatge ja que pot
ser que s‟estigui moltes hores sense moure‟s. També es filtra per reduir el seu
contingut en aigua. L‟operació consisteix en fer passar el combustible per un
filtre fred i seguidament per una purificadora. A la seva sortida, el combustible és
enviat als tancs diaris, i seguidament ja està a punt perquè s‟enviï als
consumidors.
Sota els filtres i vàlvules, que són llocs on poden haver-hi pèrdues
d‟hidrocarburs, sempre ha d‟haver-hi plates per recollir-les, i aquestes van a
parar al tanc d‟oli brut.
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Imatge del circuit de combustible i els tancs de servei diari, amb els seus nivells,
vàlvules i filtres

Tancs d’oli
 Tanc d’oli hidràulic (8B) : 1,83 m3
Aquest sistema és molt més senzill. El tanc està situat a la popa de la sala
de màquines i s‟omple per una toma ubicada a la coberta principal just a sobre
seu. Normalment, l‟oli s‟extreu per una descàrrega que té a la seva part inferior, i
s‟utilitza per omplir els tancs en els casos que el nivell no sigui l‟adequat.
Les màquines que fan servir oli hidràulic són, el molinet, la “maquinilla” de
remolc, el Twin Disc i els planetaris del sistema propulsor.

 Tanc d’oli lubricant (6B) : 2,7 m3
L‟oli per a la lubricació té el tanc situat just a sota del de l‟hidràulic, per
extreure oli del tanc, hi ha una toma que es troba al centre de la sala i s‟ha
d‟extreure mitjançant una bomba manual. El circuit consta d‟una sèrie de conductes
amb les vàlvules. Un problema de disseny que hi ha, és que la descàrrega està
situada a més alçada que el tanc, i en cas de deixar les vàlvules obertes, es
descebaria la línea.
Aquest oli es fa servir en totes les màquines on hi ha engranatges, coixinets,
etc., com poden ser els motors principals o els auxiliars.
Treball de màquines
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 Tanc d’oli brut i pèrdues d’hidrocarburs (4C)  2,23 m3
Normalment en els vaixells mercants, aquest tipus de tanc esta separat en
dos de diferents, però en el cas del Casas, va a parar tot al mateix lloc. El tanc està
situat al centre de la sala i la seva descàrrega es pot fer únicament per la coberta
principal a la part de popa del pont. L‟operació
de buidatge es fa sempre a una estació de
terra i s‟aspira mitjançant la bomba de la
imatge, que únicament s‟usa per a aquesta
funció. Està totalment prohibit fer una
descàrrega d‟aquest tanc al mar.

Tancs d’aigua

 Tanc d’aigua de lastre (7C)  18,7 m3
El sistema de lastre aspira l‟aigua directament del mar. El sistema comença
a les tomes de mar, on al principi del circuit hi ha dues vàlvules amb un filtre al mig.
Aquesta toma subministra aigua a les bombes de servei general, que tenen
diferents utilitats, com omplir els tancs de lastre o donar aigua al sistema contra
incendis. Només en el cas de que el vaixell s‟estigués enfonsant, es podria aspirar
de les sentines i deixar-ho anar al mar. En qualsevol altre cas, està prohibit.

En les fotos, a l‟esquerra s‟hi observa la toma de mar, i es veu com la segona
vàlvula està avariada. A la dreta, les dues bombes de serveis generals.
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 Tanc d’aigua dolça (1E)  4,62 m3
El tanc d‟aigua dolça es troba situat a la proa i a estribord de la sala de
màquines, és un tanc que s‟ha d‟omplir sovint, ja que a bord no hi ha cap generador
d‟aigua. El sistema proporciona aigua als sanitaris del vaixell i a intercanviadors de
calor de diferents sistemes.
En el sistema de refrigeració, es dóna aigua als motors principals, als auxiliars, a la
refrigeració de l‟oli del Twin Disc i la de l‟Aquamaster. Porten un tanc de
compensació, per quan es fan tasques de manteniment i es buida part de la línea.
Pel que fa a l‟aigua sanitària, l‟aigua s‟extreu del fons del tanc i es dóna pressió a
aquesta mitjançant una bomba hidròfora, que l‟augmenta fins a uns 4,5 bars.
Aleshores, quan l‟aigua es va utilitzant, la pressió disminueix fins a un valor
determinat, en que la bomba torna a arrancar automàticament.
Tanc sèptic (3B) 1,67 m3
En el tanc sèptic, es dipositen les aigües grises i negres que es generen a
bord després d‟haver passat per la planta sèptica, l‟operació de buidat d‟aquest
tanc se sol fer cada tres dies i es descarrega a una toma de terra mitjançant una
bomba, que només s‟utilitza per aquesta finalitat.
Escumògen (2E)  4,81 m3
És un tanc que conté escumògen per a contra incendis, actualment no es fa
servir ja que la línea està desactivada, tot i que si en un futur es volgués tornar a
utilitzar, el tanc està ple.

Treball de màquines

Pàgina 8

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DEL SISTEMA PROPULSOR
Bàsicament, el sistema propulsor del Ramon Casas, està dividit en tres grans
apartats.
Primerament hi ha el motor principal, un Caterpillar 3516B, seguidament ens
trobem amb l‟embrague, un MCD Twin Disc i finalment amb el conjunt del
propulsor, un Aquamaster US 205 de la marca Rolls-Royce.

En la imatge es poden veure les tres parts del sistema:
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1- Motors principals

El remolcador va equipat amb dos motors Caterpillar 3516B de 4 temps i 2500
cavalls cadascun, que consumeixen diesel. Cada motor té 16 cilindres distribuïts en
V amb un angle de 60 º. Les vàlvules d‟escapament i d‟admissió dels cilindres
estan doblades per a cada un, és a dir, hi ha quatre vàlvules a cada cilindre. A més
a més, cada cilindre té el seu bomba-injector.
La velocitat del motor en buit és de 600 rpm. En principi, la velocitat de gir de l‟eix
després del Twin Disc hauria de ser nul·la, però per la proximitat dels seus discs i
les propietats del lubricant que passa entre ells, fan que no es pugui arribar mai a la
velocitat 0.Quan el motor està a màxima potència, la velocitat que gira l‟eix, és com
a molt de 1600 rpm.
La distribució dels motors a dins el vaixell és un a babord i un a estribord. La
direcció dels seus eixos és una mica inclinada respecte a la línea longitudinal del
vaixell mentre que el sentit és totalment oposat, per tant, una hèlice està a popa i
l‟altre a popa.
Altres característiques del motor :
 Carrera
 Cilindrada
 Relació de compressió

Treball de màquines
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Sistema de combustible
El combustible que arriba al motor principal comença als tancs de servei diari, que
és on trobem el gasoil ja purificat. Quan arriba al motor, el primer que se li fa és
filtrar-lo. Seguidament, s‟eleva la pressió a 6 o 7 bar amb la bomba, i a la
descàrrega, passa per un altre filtre, el primari, que ja és l‟últim element abans de
arribar al injector. En el filtre, el combustible hi passa a més temperatura ja que se li
ha augmentat la pressió.
El sistema d‟injecció és del tipus common rail i porten bomba-injectors, un a cada
cilindre, que en cada moment regulen el combustible a injectar. Aquest circuit
d‟entrada de combustible, està dividit en dos conductes diferents, que arriben per
separat a l‟injector i així es pot controlar més bé la quantitat de diesel que crema.
Sistema de lubricació
És important amb un motor fer ús d‟un bon lubricant i adequat a les característiques
de cada motor. Consisteix en aplicar una capa d‟oli entre dues superfícies
metàl·liques en moviment, per reduir la fricció, facilitar el moviment i evitar el
desgast.
En el Casas, s‟utilitza l‟oli ULTA-M SHPD 15W40 de la casa Cepsa, els números
15W40 fan referència a la classificació SAE. Els valors corresponen a la viscositat
dinàmica de l‟oli, expressada en centi-Stokes i medides a -18 ºC i a 100 º C.
En la taula següent, extreta de la pàgina web de Cepsa, es mostren les
característiques del lubricant.
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Per saber el nivell que hi ha d‟oli dins el càrter, hi ha submergida una varilla de
superfícies plana. Porta dues marques a cada cara, una banda, és per quan el
motor està a temperatura ambient, i l‟altre, per quan està calent. Les marques
signifiquen el màxim i mínim nivell que hi hauria d‟haver sempre dins el càrter.

Per netejar l‟oli hi ha una sèries de filtres repartits pel circuit. Hi han uns filtres de
reixa, que s‟encarreguen de separar la brutícia que hi pugui haver. També n‟hi ha
d‟un altre tipus, un filtre centrífug, que per força centrífuga fa girar l‟oli, i en separa
l‟aigua per diferència de densitats.

Sistema de refrigeració
Pel que fa al sistema de refrigeració del motor, s‟utilitza com a refrigerant l‟RLD-50,
i fa un circuit que té dues parts ben diferenciades, que depenen del règim de treball
que ha de fer.
Es divideix el circuit en alta i baixa temperatura. En la part d‟alta temperatura, el
refrigerant actua sobre les camises dels cilindres i la primera etapa de refrigeració
del sistema d‟aire d‟alimentació del motor. Mentre que, l‟etapa de baixa
temperatura, és la que refrigera la segona part de l‟aire d‟alimentació del motor i l‟oli
de lubricació.
Caterpillar, dóna recomanacions sobre l‟elecció del refrigerant pel que fa a
propietats, tot i que se‟n poden utilitzar altres.
El circuit té un tanc de compensació per tal de que quan el refrigerant agafi
temperatura i s‟expandeixi, no espatlli cap part del circuit. L‟espai que s‟ha de
deixar buit és aproximadament el 10% del volum del tanc i el nivell s‟ha de revisar
freqüentment.
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El tanc de compensació és el de la següent foto. També s‟hi pot observar
l‟analitzador que porta, que té la funció de medir la conductivitat del refrigerant que
li passa per dins, i en cas d‟haver-hi presencia d‟hidrocarburs, la conductivitat del
refrigerant varia i sona l‟alarma d‟aigua contaminada.

La temperatura més alta que es troba en el circuit del refrigerant és la que hi ha a la
sortida de les camises.
Segons la temperatura que hi hagi, el sensor pot enviar un senyal i actuar sobre les
revolucions del motor. Caterpillar aconsella no sobrepassar el punt d‟ebullició, així
que a 97 ºC sonarà una alarma d‟alta temperatura. Si la temperatura segueix
augmentant i a arriba a 107 ºC, el sensor farà reduir la potència del motor, i en cas
de que la temperatura no baixi, el pararà completament.
Un problema que es troben aquests remolcadors, és que a vegades, quan s‟està
empentant un vaixell contra el moll en la maniobra d‟amarra, l‟aigua que refreda als
costats no circula, per tant, la seva temperatura augmenta i al mateix temps ho fa la
del refrigerant.
Un exemple d‟una ordre de treball en el circuit de refrigeració del motor és el canvi
de el refrigerant a les 3000 hores de funcionament del motor.

Treball de màquines
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Sistema d’aire d’admissió i escapament
L‟aire d‟admissió s‟aspira directament de la sala de màquines, això significa que hi
ha d‟haver una bona ventilació per renovar l‟aire que hi circula. Aquest, hi entra
amb l‟ajuda d‟uns ventiladors, que normalment es fan funcionar quan els motors
estan arrancats.
Per evitar que entrin partícules no desitjades al circuit, hi ha instal·lats uns filtres
just al principi del circuit.
Una temperatura que s‟ha de controlar són la dels gasos d‟escapament, perquè
poden indicar moltes coses diferents i alhora importants.
Per mesurar aquesta temperatura, hi ha uns piròmetres a cada cilindre que
mesuren els gasos.
El sistema del medidor de temperatura, consisteix en que la senyal que dóna el
piròmetre, és transformada per un convertidor de senyal perquè el ordinador la
pugui llegir. Del convertidor envia la senyal al panell d‟alarmes.
Aquests dos objectes són font de falles, per tant es possible que sense haver-hi
temperatures altres, les alarmes sonin.
Sistema d’arrencada
Per a arrencar el motor principal, es pot fer de dues maneres. Gairebé sempre
s‟engega amb les seves bateries, tot i que en cas de fallar, hi ha una alternativa.
L‟altra opció consisteix en utilitzar un transformador, que passa de 220 V a 24 V i
així obté una intensitat molt més gran. També s‟utilitza per verificar el seu
funcionament i que quan faci falta, estigui en bones condicions.

El quadre on es realitza la
operació d‟arrencada dels
motors principals és el de la
següent imatge
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El procés per arrencar els motors en aquest vaixell és més curt que en el cas d‟un
vaixell de grans dimensions. Primer de tot, s‟arrenca un motor auxiliar, que
s‟autoregula automàticament abans d‟acoblar-se a les barres. La corrent que ve de
terra es desconnecta sola.
Seguidament, s‟han de connecta les bateries i el quadre del motor principal.
Per acabar ja es pot posar en marxa el motor. Abans de començar a girar l‟eix,
automàticament, es fa una pre-lubricació mitjançant una bomba elèctrica, que una
vegada aconsegueix la pressió adequada, es para i ja el deixa girar el motor.
En el quadre anterior es pot veure el botó vermell del centre, que serveix en cas de
tenir un problema i haver de parar el motor a l‟instant. El que fa exactament, és
tallar el subministre de combustible i aire al motor.
En cas de fallar les bateries en l‟intent de posar en marxa el motor, hi ha un altre
sistema que consta d‟un transformador que converteix la corrent que arriba dels
auxiliars de 220 V a 24 V.
La següent imatge mostra el sistema de commutació de les bateries , que en cas de
no funcionar les principals, s‟haurien de canviar els interruptors de posició.

Treball de màquines
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2- Twin Disc
El Twin Disc és el sistema d‟embragatge del conjunt del propulsor, té la funció de
controlar la velocitat de l‟eix a la seva sortida, està format per discos que funcionen
de manera en que quan la pressió d‟oli hidràulic puja, el discos s‟ajunten i la
velocitat de l‟eix a la sortida, tendeix a igualar-se a la de l‟entrada fins a arribar a
fer-ho.
Els plats no s‟arriben a tocar mai, perquè degut a la seva forma, permeten que hi
hagi una capa d‟oli entremig, per altra banda, sempre que hi hagi el motor en marxa
i encara que estigui desembragat, no s‟arriba mai a que la velocitat de l‟eix a la
sortida sigui 0, ja que per fricció, sempre girarà.
A 1500 rpm pot donar una potència fins a 2500 kW
Aquesta és la imatge del Twin Disc

El Twin Disc porta dues bombes acoblades que augmenten la pressió de l‟oli
hidràulic de dues màquines que no tenen res a veure amb la funció del Twin Disc.
Augmenten la pressió de l‟oli que va a parar a la “maquinilla” per remolcar ubicada
a la coberta principal, i l‟altre és la dels planetaris del aquamaster.

Treball de màquines
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Plànol de la seva secció

El sistema porta tant oli hidràulic com de lubricació, on tots dos van a pressió.
L‟oli de lubricació és l‟encarregat de que els discs no es toquin, tot i que també
s‟usa pels coixinets i engranatges. Per tal de refredar-lo, hi ha un intercanviador de
calor tubular d‟aigua dolça.
El tipus d‟oli que s‟utilitza en aquesta màquina, té unes característiques una mica
diferents que les de l‟oli dels motors, és un Cepsa ATF-2000 S i principalment té la
característica que és més viscós.

Treball de màquines
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3- Propulsor

En aquesta imatge s‟observa la distribució i la secció que tenen els propulsors del
remolcador.
Són unes hèlices atzimutals de la marca Rolls-Royce i són el model Aquamaster
US 205.
Les hèlices poden girar 360º per tal de que la maniobra sigui el més fàcil i més
segura possible. Tenen 5 pales cadascuna, fan 2600 mm. de diàmetre i giren com
a màxim a 267 rpm.

A l‟esquerra es veu el sistema del propulsor des de la sala de màquines i a la dreta
el tanc de l‟oli hidràulic.
Treball de màquines
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En el sistema es fa servir tant l‟oli de lubricació com l‟hidràulic.
L‟oli hidràulic, la pressió l‟augmenta la bomba que va acoblada al Twin Disc i
s‟envia als planetaris, que és el que s‟encarrega de fer que el conjunt del propulsor
pugui donar voltes. El circuit té un tanc separat del sistema, que és on
s‟emmagatzema l‟oli i per on es controla el nivell.
Per altra banda, l‟oli de lubricació serveix per els engranatges i cedeix temperatura
a un intercanviador d‟aigua dolça. Aquest no té cap tanc però també és important
mantenir-hi un nivell adequat.
El moviment de gir de les hèlices és controlat des del pont mitjançant un
comandament per a cada una. Al mateix temps, el comandament controla la
potència que ha de donar el motor en cada moment.

En la imatge es veu
un
dels
comandaments, i al
costat,
l‟indicador,
que en cada moment
mostra la direcció de
l‟hèlice i la potència
del motor. En el cas
de la imatge, que
està feta mirant a
proa, el vaixell aniria
cap a babord.
.
El vaixell es pot controlar d‟una altra manera. Va equipat amb un sistema de
posicionament dinàmic, conegut com DP. És un sistema que té moltes opcions de
comandament. Fa servir la senyal d‟un GPS per posicionar el vaixell, i un programa
per controlar en tot moment la direcció de les hèlices i la potència dels motors. Per
exemple, utilitzant la funció del pilot automàtic, i introduint un rumb, el vaixell el
segueix corregint els desviaments del vaixell en tot moment. Un altre exemple seria
mantenir el vaixell en un punt fix.
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DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DELS SISTEMES AUXILIARS
Motors auxiliars
Quant el remolcador està navegant, s‟ha de produir corrent. La màquina que
s‟encarrega de fer-ho està instal·lada dins la sala de màquines, són dos motors que
porten un alternador acoblat. Mai funcionen al mateix temps, es van alternant
perquè portin unes hores de funcionament similars. La corrent que s‟hi produeix, és
l‟encarregada de mantenir els serveis necessaris i tots els aparells del pont.
Aquest és el motor auxiliar i a la part dreta porta acoblat l‟alternador

És un motor Guascor de la sèrie H, és bastant habitual, cosa que permet trobar
recanvis amb facilitat i relativament bé de preu. Té 6 cilindres d‟injecció directa, i
proporciona 150 cavalls i una velocitat de gir de 1500 rpm.
Consumeix el mateix combustible que el motor principal, i també aspira als tancs de
servei diari.
En aquest motor, el sistema d‟injecció és diferent a la del principal, aquí, hi ha una
bomba, que augmenta la pressió del gasoil i el porta fins als injectors. Abans
d‟arribar-hi, hi ha un filtre per evitar que la brutícia entri a la bomba i als injectors.
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Segons la càrrega que hagi d‟aguantar l‟alternador, la bomba de gasoil, haurà de
donar més o menys gasoil, així que porta una cremallera per regular el caudal que
dóna. En cas de sobrar gasoil, porta equipat un retorn.
El sistema de lubricació, funciona de dues maneres, en primer lloc, per arribar a les
part complicades de lubricar, es fa servir una bomba que està situada a la part
baixa del motor i impulsa l‟oli a través d‟uns conductes. Com que la bomba va
regulada per l‟arbre de lleves, si el motor augmentés les revolucions, la pressió
augmentaria, cosa que no interessa, per controlar-ho, el circuit porta instal·lat un
regulador de pressió.
Just després de la vàlvula, hi ha un filtre, que també té la funció de refrigerar l‟oli.
Una vegada l‟oli ha fet la seva funció, torna per gravetat al càrter.
L‟altre manera que hi ha de lubricar, es fa servir per les parts que estan a prop del
càrter, com els pistons o el cigonyal, es lubriquen pel mètode de barboteig.
Pel que fa el sistema de refrigeració dels auxiliars, aquest, té el tanc situat a una
part elevada del motor i sempre ha de mantenir a un nivell determinat. El refrigerant
circula mitjançant l‟acció d‟una bomba i aquesta és regulada per un termòstat.
S‟utilitza un anticongelant com a refrigerant.
En el cas del sistema d‟aire, primer de tot passa per un filtre, i seguidament passa
per un turbocompressor, que aprofita l‟energia dels gasos d‟escapament.
Una vegada explicat el que és el motor en sí, el pròxim element que hi ha, és
l‟alternador, que s‟encarrega de transformar l‟energia mecànica en electricitat.
Porta un inductor giratori, bobinat amb pas 2/3 i és una maquina autoexcitada.
Els nominals de la màquina són els següents: 122 KVA de potència , 400 V de
tensió i 190 A de intensitat.
De l‟auxiliar, el corrent passa per els
quadres elèctrics, que estan separats.
En la imatge, es veu a la part de
l‟esquerra els serveis de 400 V, a la
seva dreta hi ha els indicadors
corresponents al primer generador, i
més a la dreta, per sincronitzar els
generadors. Els quadres de sota són
els serveis de 220 V.
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Aquest és el panell d‟alarmes, totes les senyals que es recullen al vaixell les rep
aquest ordinador. El que fa és comparar-les i en cas de que els valors estiguin fora
del normal, fa sonar l‟alarma. Inclús pot actuar sobre algun sistema per evitar que
es produeixin danys.
A partir del panell, es poden controlar moltes coses, com per exemple tot el que té
a veure amb els generadors. Es pot triar si arrancar-los manuals o automàtics, és a
dir, que s‟acobli directament a les barres, variant ell mateix la freqüència, o bé fer
els passos manualment. També es poden engegar els ventiladors d‟aire de la sala
de màquines.
A més a més, dóna informació del nivell que hi ha als tancs, com el de combustible
o els d‟oli.
Al pont, hi ha una pantalla que fa exactament el mateix i es pot fer servir per al
mateix.
Separadora de diesel
La separadora de diesel és un element que està situat a la proa de la sala de
màquines i forma part del sistema de combustible.
La seva funció és de separar el combustible de líquids com l‟aigua o bé de
partícules sòlides que pugui dur dissoltes. La màquina combina l‟acció de la força
centrifuga, que s‟obté amb el gir d‟un rotor, amb el procés de sedimentació.
La separació és relativament ràpida i la qualitat del combustible que netegem, va
en funció del caudal de combustible que hi fem passar. Com més caudal, menys
purificat sortirà.
La temperatura del combustible també és important tenir-la controlada perquè
accelera el procés de separació.
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Imatge de la separadora de diesel

Compressors d’aire
A bord hi ha dos compressors d‟aire que s‟usen per coses diferents.
El compressor més gran és el de la foto, es troba a la sala de màquines i s‟utilitza
per donar aire a pressió al sistema d‟aire. És un sistema que s‟utilitza per poques
coses, per exemple quan s‟han de netejar filtres de qualsevol tipus, o bé per quan
s‟han d‟utilitzar les vàlvules del sistema de contra incendis a distància.
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Aquest és un compressor de la marca SPERRE, i té com a característiques
principals, que té dos cilindres, els quals a la foto es poden veure que estan en
disposició de V i la pressió màxima és de 8 bar.
Per altra banda, a un panyol de coberta, hi ha un compressor que serveix per
reomplir les ampolles dels equips de respiració autònom, aquest compressor es fa
servir només per aquesta finalitat.
Sistema de fondeig

Aquesta és el molinet
El sistema està situat a la popa i a estribord del remolcador. No es fa servir gairebé
mai perquè el remolcador no surt mai de la bocana del port.
Quan no està fent maniobres, el vaixell està amarrat al moll. Només s‟utilitzaria en
cas d‟haver de fer un trajecte llarg i haver de fondejar o bé en cas de que al mig del
port es quedés a la deriva.
El molinet porta un motor elèctric de 10 cavalls
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Sistema de la maquinilla per remolcar

La “maquinilla” per remolcar és una de les màquines més importants del Casas, ja
que és per on enganxa el vaixell que ha d‟entrar o sortir del port.
Es pot controlar des del pont o des de coberta. Es sol fer sempre des del pont
perquè és el patró el qui decideix la llargada del cap que li fa falta.
Com totes les màquines del sistema propulsor, aquesta, utilitza també oli hidràulic i
de lubricació.
L‟oli hidràulic arriba a pressió des d‟una de
les dues bombes que està acoblada al Twin
Disc, i es guarda en el tanc de la imatge de
la dreta, que està a la sala de màquines.
Pel que fa referència a l‟oli lubricant, està tot
a la maquinilla i lubrica tant a les bombes
com als engranatges que té a dins.
Té un mecanisme de funcionament senzill,
mitjançant uns frens, la màquina queda
bloquejada, i en el cas de posar en
funcionament
els
comandaments,
es
desfrena automàticament, i mitjançant les
bombes, fan girar el tambor.
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DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT
SISTEMA CONTRA INCENDIS

En el vaixell, el lloc on és més probable que es produeixi un incendi, és a la sala de
màquines, lloc on hi ha més moviment d‟hidrocarburs.
Extinció d’incendis a la sala de màquines
En cas d‟haver-hi un incendi a la sala de maquines, tenim diverses opcions
d‟extingir-lo.
La més eficaç i ràpida és mitjançant unes ampolles pressuritzades que contenen un
gas anomenat FE 13, que té la propietat d‟apagar els incendis gràcies a la seva
gran capacitat d‟absorció de calor.
Aquest gas no és tòxic i va bé per extingir incendis ja que no condueix la
electricitat.
Anteriorment s‟utilitzava el CO2, però es va haver de suprimir degut a la seva
toxicitat. És un gas que és mortal i no fa olor, i per tant no es pot detectar si hi ha
alguna fuga. Un altre problema és que aquest gas també contribueix a l‟efecte
hivernacle.

Les ampolles de FE-13
situades a proa de la sala
de màquines són les de la
imatge.
El sistema d‟accionament
és en sèrie, per tant, quan
s‟activa la primera, es
descarreguen totes les
ampolles. Es pot accionar
manualment, des de la
coberta principal o bé des
del pont.
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Hi ha altres maneres de extingir els incendis. En cas de que sigui petit, hi ha dos
extintors distribuïts per la sala de màquines. Un és de CO2, i pesa uns 5 kg. L‟altre
és més gran, pesa 45 kg i és d‟escuma, va equipat am unes rodes per al seu
transport.
També es poden extingir incendis amb aigua salada. Per tota la sala, hi ha una
sèrie de ràcords per connectar-hi mànegues de 45 cm, que s‟alimenten amb les
bombes de serveis generals.
Abans, s‟utilitzava la línea d‟escumògen per extingir incendis, però el sistema
actualment no es fa servir. El circuit es manté i el tanc està ple per si en un futur el
sistema es vol aprofitar.
Extinció de incendis amb el sistema d’aigua salada
L‟aigua que passa pel sistema contra incendis és moguda per dues bombes
centrífugues que van acoblades una a cada motor. Estan instal·lades per l‟extrem
oposat del Twin Disc. Aquestes bombes tenen cada una, una capacitat de
bombejar 1641 m3 d‟aigua cada hora.
Les bombes es controlen des del pont amb un quadre que serveix només per
aquest sistema. Es controla tant la succió com l‟embragatge d‟aquestes.
Els canons contra incendis s‟anomenen FFS (Fire Fighting System), i són uns
canons que estan situats al pont, per la part de popa, un a babord i l‟altre a
estribord. Es controlen també des de dins el pont, tan el moviment que fa
rotacional, com l‟obertura o tancament de la vàlvula de sortida de l‟aigua.

En la figura de
l‟esquerra, s‟observa
una
vàlvula
del
circuit, la qual es pot
obrir i tancar des del
pont. A la de la
dreta, hi ha un canó
contra incendis.
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En aquesta altre imatge,
s‟observen les boques que hi
han a coberta per acoblar-hi
les mànegues. S‟hi poden
connectar tant les de 45 cm
com les de 75 cm. Les
mànegues les podem trobar
a la coberta principal i a la
sala de màquines.

El circuit presenta algun problema, i és que al funcionar amb aigua salada, està
exposat a la seva corrosió. A més a més, és un circuit que no es fa servir gaire i en
algunes part del circuit, com els seients de les vàlvules, s‟hi dipositen les salts que
poden complicar el seu tancament.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL(EPI)

Distribuïts pel vaixell hi han els equips de
protecció individual, que serveixen tant
per la lluita contra incendis com per
sobreviure
en
cas
d‟haver-hi
abandonament del vaixell. La majoria,
estan repartits entre el panyol que hi ha a
coberta i un dels 6 baguls vermells que hi
ha a la sala de màquines.
Pel que fa als equips de protecció individual que hi ha per la lluita contra incendis,
n„hi ha de diferents tipus. Un és l‟equip de respiració autònom, que permet
respirar en cas d‟haver-hi un incendi mitjançant una ampolla on hi ha aire
pressuritzat. Va equipat amb una màscara, que aïlla de l‟exterior i, a més, porta un
reductor de pressió. L‟ampolla s‟ha d‟anar reomplint amb el compressor del panyol
de coberta. És important mantenir les ampolles bé i que cada cert temps, es renovi
l‟aire de dins, perquè sinó la seva qualitat disminueix i pot causar danys a
l‟organisme quan es respiri.
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Aquesta imatge correspon a un equip de respiració autònom.
Per altra banda, hi ha uns vestits contra incendis, que protegeixen pràcticament
tot el cos. Tenen la funció de dissipar el calor provinent de les flames . Aquests
vestits estan dividits en quatre parts: Les botes, els pantalons, la jaqueta i el casc.
Hi ha altres tipus d‟EPI. Són els que es fan servir en cas d‟haver-hi una varada i
sigui necessari fer un abandonament del vaixell, o bé en el cas de que hi hagi
alguna embarcació que estigui en perill. Existeixen a bord uns certs elements que
estan pensats perquè en aquests casos, la tripulació tingui la major seguretat
possible.
Al panyol de coberta i a un dels cofres de la sala de màquines, hi podrem trobar els
vestits d’immersió, serveixen per posar-se a l‟aigua i poder sobreviure-hi el màxim
de temps possible. Són uns vestits que són capaços d‟aguantar molt bé el calor
corporal i han de ser estancs. Són gairebé integrals, només deixen al descobert la
part de la cara i les mans, encara que per a la part de les mans hi ha guants.
Els cercles i les armilles salvavides també juguen un paper important en la
seguretat ja que són elements que són fàcils i ràpids d‟utilitzar.
Els cercles salvavides són uns elements
que estan bastant repartits per tot el
vaixell, n‟hi han dos a la coberta principal i
dos al pont, i també en podem trobar al
panyol de coberta.
A la imatge següent s‟observa un dels
cercles salvavides que hi ha a la coberta
del pont, que com es veu, porta una
balisa, una llum i una guirnalda, amb
quatre franges de material reflectant.
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Les armilles salvavides tenen com a funció principal, gairebé la mateixa que la
dels cercles salvavides, i és que han d‟evitar que la persona que l‟utilitzi, s‟enfonsi.
També és molt important però, que la persona que el faci servir, quedi sempre cap
amunt, ja que en cas de que estigui inconscient, no s‟ofegui. Les armilles estan
ubicades una a cada camarot i n‟hi ha també al panyol de la coberta. Porten un
xiulet i una llum a cada un, i són de color taronja fluorescent amb franges de teixit
reflectant.
Normalment, en les maniobres de remolc, el mariner, que és el que s‟encarrega de
donar el cap al vaixell que s‟ha de remolcar, ha d‟anar vestit sempre amb una
armilla. També ha de fer servir guants i casc.
BALSES SALVAVIDES
En el Casas hi ha dues balses
salvavides, estan ubicades una a
babord i l‟altre a estribord del pont.
Són uns dispositius que serveixen
per quan s‟ha d‟abandonar el vaixell.
La manera que hi ha per arriar-les
és que es fan caure per una rampa.
Primer, s‟ha de destrincar la balsa i
llaçar-la al mar per la rampa. Una
vegada al mar, s‟ha d‟estirar del cap
que hi ha perquè s‟infli.
BOT DE RESCAT
El bot de rescat que hi ha al Casas esta situat a la popa de la coberta del pont i és
un element que s‟ha instal·lat al setembre del 2010.
El model de la llanxa és una Ribo 340 Zodiac, porta un motor fora borda Tohatsu
de 25 cavalls i té una capacitat per a dur cinc tripulants.
El mètode per tirar-la a l‟aigua és força diferent que el de les balses,va equipat amb
una grua que el que fa es girar la balsa fins al costat del vaixell i allà la deixa caure.
Aquesta operació es pot fer tant des del peu de la grua com des de dintre la balsa.
Una vegada a l‟aigua, s‟ha d‟alliberar el ganxo que uneix la balsa amb la grua i
seguidament ja es passa a engegar el motor.
Cada mes es porten a terme una sèrie de exercicis on en el qual, la llanxa es tira a
l‟aigua amb dos tripulants. Es fa una vegada arriant-la sense ningú a bord, i
després es torna a fer amb els dos tripulants a bord.
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La llanxa es manté fixa mitjançant unes cordes i porta una lona a sobre perquè
l‟ambient marí i l‟aigua de la pluja no la facin malbé.

RESCATADOR
El vaixell està equipat amb un rescatador, que està situat al costat de babord, és
una escala, que es desplega i arriba fins a la altura de l‟aigua. Serveix per si una
persona cau a l‟aigua, poder-la ajudar i tornar-la a pujar a bord.
És un sistema mecànic que el que fa és desplegar una escala mitjançant l‟acció de
un motor, que es controla des de dins el pont. És un element que va ràpid, però en
cas d‟haver-hi mal temps pot ser perillós, ja que podria ser que amb el balanceig, la
persona donés cops contra el casc.
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DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DELS SISTEMES DE LLUITA
CONTRA LA CONTAMINACIÓ
Planta sèptica
Aquests tipus de residus són controlats per l‟annex IV del MARPOL, que regula la
prevenció de la contaminació per aigües brutes provinents dels vaixells.
Tots els vaixells nous de tonelatge igual o superior a 400 TRB han de complir amb
l‟annex. Al mateix temps que els que pesen menys de 400 TRB i estan autoritzats a
dur més de 15 persones. Encara que el Ramon Casas no arriba a tenir les 400
TRB, se li aplica l‟annex.
El remolcador no pot descarregar les aigües al mar gairebé mai, perquè sempre
està navegant en aigües portuàries, lloc en el qual està prohibit fer qualsevol
descàrrega.
Al Casas es tracten les aigües negres i les grises amb una planta sèptica situada a
la sala de màquines.
El fabricant de la planta és Hamworthy. El procés de tractament es divideix en tres
fases.
La primera part del tractament és per on entren les aigües negres, aquestes, es
sotmeten a l‟efecte de bactèries i a un procés d‟aeració perquè els organismes de
les aigües negres es degradin més de pressa. L‟aire s‟introdueix mitjançant un
compressor de petit tamany. La segona part se n‟extreu la bactèria introduïda al
principi per decantació i en la última etapa es barreja tot amb les aigües grises i s‟hi
afegeix clor per tal d‟acabar de desinfectar.

La planta sèptica es sol
buidar cada 3 dies. Es
descarrega a una presa
de terra i es buida
mitjançant una bomba
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Prevenció de la contaminació per deixalles
L‟annex V del MARPOL regula la prevenció de la contaminació per deixalles
procedents dels vaixells. Diu que els vaixells més grans de 400 TRB o que puguin
dur 15 persones o més, l‟han de complir.
Aquest annex implica que ha d‟haver-hi un pla de gestió de residus a bord, que els
tripulants l‟han de conèixer i complir i hi ha d‟haver una persona que sigui
l‟encarregada de dur-lo a terme.
El pla han de dur detallats els processos de recollida, emmagatzematge i ubicació
dins el vaixell, a més dels mitjans per a dur-lo a terme. Ha d‟estar escrit en el
llenguatge de la tripulació.
En el remolcador, per la recollida dels residus, hi ha diferents cubells que serveixen
per diferenciar els residus i separar-los per reciclar-los posteriorment. Aquests
cubells estan indicats amb una etiqueta.
El pla està penjat al menjador del vaixell i allà està detallat tot el que volen dir les
etiquetes del cubells i a on estan ubicats.
Quan es desembarquen bosses de deixalles, un tripulant ho anota a un diari.
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CONCLUSIONS
Les pràctiques realitzades en remolcadors d‟aquests tipus són interessants per
començar-se a adaptar al món del mar i començar a veure maquinària que a terra
no es veu. Un altre aspecte positiu, és que al port de Barcelona hi ha molt trànsit de
vaixells, cosa que significa que se‟n veuen molts i de diferents.
Per altra banda, crec que per a un alumne de màquines navals que vulgui arribar a
treballar al mar, no és el més indicat ja que es fan poques hores de pràctiques i
moltes vegades, quan es fan maniobres, no es pot fer res de manteniment.
El fet d‟estar gairebé sempre amarrats al port, es tenen sempre recanvis a mà. I
també, sempre que es necessiti ajuda, l‟empresa té gent experimentada que
treballen al taller de terra i que ajuden als 3 remolcadors que hi ha sempre que els
hi faci falta.
Per la meva part, m‟ho he passat molt bé fent les pràctiques al Casas i crec que ha
estat una bona experiència, la gent que m‟he trobat de les diferents guàrdies s‟han
portat molt bé amb mi i des del primer dia, m‟han ajudat molt en el tema de
comprendre els sistemes del vaixell i veure com funcionen les coses. Una altre
cosa positiva ha estat tenir la oportunitat de veure vaixells mercants molt grans i de
diferent tipus al mateix temps de veure les maniobres que es realitzen tant
d‟entrada com de sortida del Port de Barcelona.
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