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1. Introducció
La industria del gas natural està creixent molt ràpid arreu del món. Les
reserves mundials de gas natural han superat recentment les de petroli i
s’espera que l’any 2020 el consum de gas sigui superior al del petroli. Des de
1980 el número de reserves creix sense parar i situa l’oferta d’aquest producte
molt per sobre del consum previst. Així doncs, el problema no és de trobar gas,
sinó d’establir un sistema per tal de transportar-lo fins als punts de consum.
En aquest punt entra en joc el transport marítim, concretament els
vaixells metaners. Actualment la flota de vaixells LNG se situa per sobre del les
160 unitats amb una capacitat d’entre 130.000m³ i 150.000m³.
Però el problema més important no és la capacitat de producció de gas o
el transport marítim, ja que tan la producció de gas com la de construcció de
vaixells s’ha disparat, sinó de les plantes regasificadores. Per això, a molts de
ports podem veure vaixells metaners fondejats indefinidament a l’espera del
noli.
Una solució a aquest problema és un dels punts que es tracta en aquest
treball i que es va dur a terme a Bahía Blanca sent un dels pioners en aquest
tipus d’operacions.
Fins fa poc, les operacions STS no eren possibles en el món del LNG però
gràcies a les noves tecnologies i sistemes instal·lats a bord dels vaixells, ja és
possible.
Va ser l’estiu del 2008 quan es va realitzar el primer STS comercial d’un
carregament complert de LNG. Va ser al moll Mega a Bahía Blanca (Argentina) i
la descàrrega va ser en un vaixell LNG atracat que actuava com a terminal.
El vaixell atracat va ser l’Excelsior, equipat amb una planta regasificadora
i convertint-se d’aquesta manera amb una terminal flotant de LNG.
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El primer vaixell en atracar va ser el Castillo de Villalba de la companyia
marítima El Cano, i després va ser el Madrid Spirit de la companyia Teekay, on
vaig realitzar les meves primeres pràctiques com alumne i vaig poder viure
aquesta operació STS.
Aquest tipus d’operacions eren inviables degut al problema de pressions
en els tancs de càrrega. En condicions normals, quan s’evapora la càrrega a
mesura que anem realitzant el traspàs, aquest vapor és enviat a terra a través
dels compressors per tornar a ser liquat o la majoria de vegades per cremar-se.
En el cas del STS de Bahía Blanca, el vaixell atracat descarrega directament a la
xarxa d’Argentina el gas natural en estat gasós. Aquests vaixells equipats amb
una planta regasificadora i un manifold d’alta pressió reben el nom de FSRU
(Floating Storage Regasification and Unloading).
Actualment aquesta operació no només es realitza a Bahía Blanca sinó
que també es duu a terme a Escobar (Buenos Aires) i s’està estudiant per altres
punts del planeta ja que es necessita una ràpida resposta davant la demanda de
gas natural.
A més, des del punt de vista comercial, la facilitat operacional es enorme
i obre un mercat molt extens per l’obertura de plantes de regasificació en
qualsevol punt del món.
En aquest treball, s’ha volgut analitzar i estudiar el projecte que van dur a
terme Repsol i la companyia Argentina Mega S.A. per tal de poder afirmar que
era viable, ja no només per la connexió STS, sinó també per poder accedir fins a
la terminal amb vaixells d’aquestes dimensions d’una forma segura.
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2. Propietats dels gasos
2.1 Característiques del LNG
El gas natural és una barreja d’hidrocarburs que un cop liquat passa a ser
un líquid incolor i inolor. El gas natural liquat es transportat i emmagatzemat a
una temperatura pròxima al seu punt d’ebullició (a pressió atmosfèrica), es a
dir, aproximadament a -163°C.
La composició del LNG pot variar segons el seu origen i procés de
liqüefacció al que és sotmès, però principalment està compost per metà i en
menor mesura per petites quantitats d’hidrocarburs pesats com: età, propà,
butà, pentà i un petit percentatge de nitrogen.
La següent taula, mostra la composició del LNG segons el seu lloc
d’origen:
COMPOSICIÓ /

Metà

Età

Propà

Butà

Nitrogen C5+

Densitat

PROCEDÈNCIA

(CH4)

(C2H4)

(C3H6)

(C4H10)

(N2)

Arzew

87.4

8.6

2.4

0.05

0.35

0.02

466

Bintulu

91.23

4.3

2.95

1.4

0.12

0

457

Bonny

90.4

5.2

2.8

1.5

0.07

0.02

453

Das ls

84.83

13.39

1.34

0.28

0.17

0

465

Kenai

99.8

0.1

0

0.1

0.1

0

421

Lamut

89.4

6.3

2.8

1.3

0.05

0.05

463

Marsa el Braga

70

15

10

3.5

0.9

0.6

531

Point Fortín

96.2

3.26

0.42

0.07

0.008

0.01

433

Ras Laffan

90.1

6.47

2.27

0.6

0.25

0.03

457

(kg/m3)
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Cada compost del LNG, siguin els pesats o els més lleugers com el metà,
cada un té les seves característiques i propietats físiques. Les més importants i
definitòries del LNG són les del metà ja que és el principal compost i per tan
podem assumir que les propietats del metà pur representen les del LNG, encara
que s’han de conèixer i tenir en compte les propietats físiques de la resta
d’hidrocarburs pesats com per exemple a l’hora de fer els càlculs de quantitats.
A la següent taula es mostren les propietats més importants del metà:

Pes molecular
Punt d’ebullició a 1 bar de pressió
Límits d’inflamabilitat
Temperatura d’auto ignició
Calor desprès en el punt de
vaporització
Temperatura crítica
Pressió crítica
Densitat a temperatura d’evaporació
Flashpoint
Punt de congelació
Formula química

Metà
16.042 uma
-161.5°C
5.3 – 14 %
595°C
510.4 KJ/Kg
82.5°C
43 bar
426.0 Kg/m³
-175°C
-182°C
CH4

Cal tenir en compte que durant el transport del LNG sobretot a grans
distàncies, la composició d’aquest variarà degut al boil-off generat pel calor
transmès a través dels aïllaments dels tancs, es a dir, els components més
lleugers que tenen un punt de vaporització més baix a pressió atmosfèrica,
vaporitzaran primer i per tant, el LNG que descarreguem tindrà un percentatge
menor de metà i nitrogen i major d’altres components més pesats.
Altres propietats físiques i característiques del metà ha tenir en compte
són que el punt d’ebullició s’incrementa amb la pressió i que la presencia de
components més pesants al LNG incrementa el punt de vaporització de la
càrrega en general.
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La temperatura d’autoignició és la temperatura més baixa en la que el
vapor de gas inflamable pot cremar de forma espontània sense necessitat d’una
font d’ignició després d’estar exposat varis minuts en una font de calor. Una
temperatura major a la d’autoignició causarà la ignició després d’un període
d’exposició inferior. Aquesta temperatura queda per sobre dels 540°C en una
barreja de combustible i aire d’aproximadament el 10% de metà en l’aire a
pressió atmosfèrica.
Si un vessament de LNG succeeix a terra o a l’aigua, generant-se vapors
de gas inflamable que no troben una font d’ignició (flama, espurna o font de
calor com a mínim de 540°), generalment es dispersa a l’atmosfera sense
cremar.
Per altra banda, a les temperatures criogèniques que es troba el LNG, al
entrar en contacte amb algun material que no estigui preparat, els danys poden
ser molt greus. Aquesta característica és molt important ja que si existís un
vessament a coberta les conseqüències serien unes fractures molt importants.
2.2 Inflamabilitat del metà
A bord d’un vaixell LNG cal evitar les barreges inflamables amb l’aire. Una
barreja de LNG/aire es inflamable quan la concentració de gasos d’hidrocarbur a
l’aire es troba dins del rang d’inflamabilitat, es a dir, entre el límit inferior
d’inflamabilitat i el superior. Dins d’aquests límits la barreja pot encendre una
flama i mantenir-se.
El límit inferior d’inflamabilitat (LFL) és la concentració de gasos
d’hidrocarburs per sota del qual no hi ha suficients gasos per suportar i
propagar la combustió. Es tracta d’una barreja massa pobre. Per exemple, quan
existeix un vessament de petites quantitats de LNG en una àrea ben ventilada.
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En aquesta situació el LNG es barreja amb l’aire ràpidament i es dilueix en una
concentració inferior al 5%.
Pel que fa al límit superior d’inflamabilitat (UFL) és la concentració de
gasos d’hidrocarburs en la que no hi ha suficient aire per mantenir i propagar la
combustió. Es tracta d’una barreja massa rica. Aquesta condició pot existir, per
exemple, en un tanc de càrrega tancat i segur, on la concentració de metà és del
100%.
En el següent esquema es mostra d’una forma clara l’explicació anterior:
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L’eix A-B representa la barreja d’oxigen-nitrogen sense metà,
representant des del punt A que és un 0% d’oxigen (100% de nitrogen), fins al
punt B que representa un 21% d’oxigen (79% de nitrogen). Aquest últim punt
representa aproximadament la composició de l’aire de l’atmosfera.
L’eix horitzontal representa el percentatge de metà. El punt A que mostra
un 0% de metà i fins al B que representa un 100% de metà.
Qualsevol punt dins del triangle ABC representa l’atmosfera al interior del
tanc. Aquest diagrama es divideix en tres sectors:
1. ABEDH
Cap punt dins d’aquesta àrea és capaç de formar una barreja inflamable
quan es barreja amb l’aire.
2. HDFC
Qualsevol barreja representada per un punt dins d’aquesta àrea, és capaç
de formar una barreja inflamable quan es barreja amb l’aire però conté
massa metà per tal de poder explotar per excés d’hidrocarbur.
3. EDF
Qualsevol barreja representada per un punt que es troba dins d’aquesta
àrea, és inflamable.
Si apliquem això en el procés d’inertat, considerant que inicialment tenen
un 21% d’oxigen, en un principi haurem d’afegir nitrogen fins que el contingut
en oxigen caigui per sota del 13% que es representat pel punt G. Si ara afegim
metà, la composició de la barreja es mourà a lo llarg de la línia GDC que no
passa a través de la zona inflable. Per tal d’evitar d’estar tan a prop del punt D,
cal reduir de manera considerable l’oxigen per sota del 13% i així ens assegurem
de que la barreja no passi per la zona inflamable. Lo normal és reduir l’oxigen
fins al 2%.
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Un altre cas és inertitzar un tanc ple de metà per tal de deixar-lo en la
condició de “gas free”. Sent el punt C un 100% de metà, introduirem nitrogen
fins que el contingut de metà sigui reduït al 14% representat pel punt H. En
aquest punt podem afegir aire canviant la composició a lo llarg de la línia HDB.
Per les mateixes raons que abans, per tal de deixar més marge al punt D,
inicialment la quantitat de metà serà reduït per sota del 2% de metà abans
d’introduir aire.
Un altre detall important al inertat de tancs, és que la barreja en el seu
interior ha de tenir com a mínim un punt de rosada de -40°C per evitar
l’oxidació del invar.
2.3 Combustió del metà
La combustió és una reacció química iniciada ja sigui per una font
d’ignició o per escalfar el combustible fins a la seva temperatura d’autoignició.
Durant la combustió d’hidrocarburs com el metà, els productes de la reacció,
diòxid de carbó i vapor d’aigua, tenen una energia química inferior que l’energia
total de combustible i aire. Per tant, a mesura que transcorre la reacció s’emet
calor. Aquest procés rep el nom de reacció exotèrmica.
La proporció entre hidrocarburs i oxigen depèn del combustible que
s’està cremant. La proporció del metà es pot observar a la següent equació:
Combustible, Reacció  Diòxid de carbó + Vapor d’aigua + Energia
Metà:

CH4 + 202



CO2

+

2H2O

+ Calor

Els gasos que es produeixen per la combustió són escalfats per la mateixa
combustió. En espais oberts, l’expansió d’aquests gasos no té restricció i la
reacció de combustió pot tenir lloc sense arribar a sobrepressions. Si aquesta
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lliure expansió dels gasos és restringit d’alguna manera, les pressions
augmentaran i la velocitat de propagació de les flames augmentarà.
En condicions extremes de confinament, com és el cas d’un tanc, on els
gasos que s’expandeixen no poden ser alliberats adequadament, la pressió
interna i el seu ritme de creixement pot ser tan gran que el sistema de
contenció es col·lapsi i com a resultat provoqui l’explosió.
2.4 Comportament del LNG en els tancs de càrrega
El LNG ocupa 1/600 parts del volum que es necessitaria per una quantitat
igual sense liquar i a pressió atmosfèrica normal (1013 mb). Per això, el
transport de LNG per mar a llargues distàncies on els gasoductes no són viables,
els vaixells dissenyats per aquesta càrrega resulten un transport molt rentable.
 Un cop carregat en els tancs de càrrega, la pressió de la fase de vapor es
manté pràcticament constant, en un valor lleugerament superior al de la
pressió atmosfèrica.
 El calor exterior que passa a través dels aïllaments del tanc, genera unes
corrents de convecció dins de la càrrega a granel de LNG, de tal manera
que el gas natural liquat escalfat puja a la superfície i s’evapora.
 Si la pressió de vapor es redueix eliminant o removent més vapor del
generat, la temperatura del LNG disminuirà. Per mantenir la pressió
d’equilibri corresponent a aquesta temperatura, l’evaporació del LNG
s’accelera, resultant un increment de transferència de la calor del LNG al
vapor.
 Si la pressió de vapor augmenta eliminant o removent menys vapor del
generat, la temperatura del LNG augmentarà. Per reduir la pressió a un
valor que es correspongui amb la temperatura, l’evaporació del LNG es
redueix, al mateix temps que la transferència de calor del LNG al vapor es
redueix.
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 El gas natural liquat és una barreja de diversos components amb
diferents propietats físiques, concretament amb diferents graus o ritmes
de vaporització. Les fraccions més volàtils de la càrrega vaporitzaran a un
ritme major que les menys volàtils. El vapor generat per la vaporització
de la càrrega conté una major concentració de les fraccions més volàtils
del gas natural liquat.
 Les propietats del gas natural liquat, com per exemple el punt o
temperatura d’ebullició, la densitat i el seu valor calorífic, tenen
tendència a incrementar-se durant el viatge.
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2.5 Sloshing. Moviment lliure del líquid en els tancs
De l’experiència adquirida dels primers vaixells metaners construïts i
posats en servei i a partir d’un gran número d’anàlisis i probes realitzades, Gaz
Transport ha dissenyat nous tancs pràcticament lliures de riscos originats pel
moviment del líquid al interior dels tancs de càrrega.
Els tancs de càrrega del vaixell han estat dissenyat per limitar les forces
d’impacte originades pel moviment lliure del líquid . S’ha establert un marge de
seguretat considerablement ampli. Tot i així, els operadors del vaixell haurien de
tenir sempre en compte l’existència d’un possible risc pel sistema de contenció
de càrrega i també per l’equip que hi ha al interior dels tancs a causa del
moviment lliure del líquid.
2.5.1 Precaucions a tenir en compte per evitar possibles danys degut al Sloshing
 La primera precaució és mantenir els nivells dins dels límits següents:
o Més baix que el nivell corresponent al valor del 10% de l’eslora del
tanc de càrrega de que es tracti.
o Més alt que el nivell corresponent al valor del 70% de l’altura del
tanc en qüestió.
 La segona precaució a tenir en compte és intentar limitar el moviment
del vaixell entre les onades, ja que genera el moviment lliure de líquid en
els tancs de càrrega. L’amplitud del moviment del líquid dependrà de les
condicions del mar, tipus i evolució de l’onada, asiento i velocitat del
vaixell.

14

2.6 Riscos del LNG
La contenció primària, la contenció secundaria, els sistemes de seguretat
i la distancia de separació, proporcionen múltiples mesures de seguretat.
 Shock dels metalls pel fred.
La

majoria

d’estructures

d’acer

pateixen

esquerdes

a

baixes

temperatures el qual pot ser molt perjudicial per l’estructura d’un vaixell, ja
que en els acers fràgils poca energia es necessitaria per tal de que l’esquerda
es propagués.
Per això, en la construcció de vaixells metaners s’han d’utilitzar materials
en que l’energia necessària per propagar una esquerda sigui bastant gran a
baixes temperatures. Exemples de materials poden ser el invar o el níquel.
Tot i que la millor manera per tal de prevenir esquerdes, és evitar que
tant el LNG com el nitrogen entrin en contacte amb les estructures del
vaixell. Per això

a bord tenim un sistema de control de pressions i

temperatures en punts estratègics del tanc que ens avisen de qualsevol
pèrdua.
També disposem d’altres sistemes de prevenció com poden ser, la
cortina d’aigua que cau pel costat durant les operacions, per protegir el casc
del fred que es desprèn dels braços de càrrega, així com d’una bandeja
d’acer resistent sota el manifold que en cas de pèrdua recolliria el líquid.
És important també que durant les operacions sempre hi hagi les
mànegues de contraincendis preparades i la línia pressuritzada per aplicar
aigua polvoritzada en la major rapidesa possible en cas d’un vessament per
tal d’evaporar el líquid ràpidament i protegir la coberta. En cas d’una pèrdua
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molt gran es pararien les operacions de càrrega/descàrrega i s’activarà el
sistema de ruixadors de coberta.

Ruixadors del domo de líquid
 Núvols de vapor.
Si hi ha un vessament de LNG i per qualsevol causa no cremés, es podria
formar un núvol de vapor de LNG que sota certes condicions
meteorològiques podria viatjar a grans distàncies abans de que la seva
concentració caigués per sota del límit d’inflamabilitat inferior, sent aquesta
concentració molt important ja que si comencés a cremar, la flama podria
arribar fins al punt d’origen del núvol.
 Vessament de LNG a l’aigua.
La densitat del LNG és d’aproximadament 0.45 TM/m³ i la de l’aigua és
de 1,25 TM/m³. Per tant, degut a que és més lleuger que l’aigua, al produirse un vessament aquest flota.
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Al haver-hi una gran diferència de temperatura provoca que l’evaporació
del LNG sigui molt ràpida al entrar en contacte amb l’aigua.
També al entrar en contacte amb l’aigua es formen cristalls de gel a la
superfície, per això la raó de perquè no hem de projectar mai aigua directe
quan hi ha un vessament, ja que provocaríem que aquestes partícules de gel
sortissin disparades provocant un risc per les persones properes a la zona.
 Ignició per radiofreqüències.
La ignició dels gasos del metà pot produir-se durant transmissions de
radio de mitja i alta freqüència ( rang entre 300 KHz – 30 MHz) o també quan
stays, grues, canonades... no estan degudament instal·lats a la toma de
terra.
Les transmissions en aquestes freqüències s’hauran d’evitar si existeix la
possibilitat de presencia de gasos. Per altre banda, es recomanable que tots
els possibles receptors tinguin un punt de terra.
Les comunicacions per satèl·lit operen típicament a la banda de
freqüència de 6-14 GHz i transmeten a 1KW, per tan no presenten cap perill
d’ignició.

Pel que fa als telèfons mòbils no són perillosos per la seva freqüència,
sinó perquè no són intrínsecament segurs. Els radars de 3 cm (10 GHz) o de
10 cm (3 GHz) tampoc presenten cap perill pels gasos del metà.
 Explosió.
Es pot produir quan una substància canvia ràpidament d’estat físic, es a
dir, quan comença a cremar o quan en el seu estat pressuritzat hi ha
vessaments que no es poden controlar.
17

Cal tenir en compte, que al emmagatzemar-se el LNG a pressió
atmosfèrica no podrà ocorre una explosió immediata si s’arribés a perforar
el contenidor. Recordar que no necessitem de pressió ja que els tancs ens
permeten emmagatzemar el líquid a temperatures molt baixes.
2.6.1 Riscos per l’ésser humà
 Líquid congelant.
El contacte humà directe amb el líquid criogènic de LNG, congelaria el
punt de contacte, es a dir, es produiria una cremada. Per tant, els sistemes
de contenció que rodegen els tancs, estan dissenyats per contenir fins al
110% del contingut del tanc i a més, separen el tanc d’altres equips.
Per això, abans d’entrar en àrees de risc, tot el personal de la instal·lació
haurà de dur guants, màscara i roba de seguretat per protegir-se del líquid
congelant.
 Falta d’oxigen.
Una atmosfera pobre amb oxigen es produeix desplaçant o diluint l’aire
amb un gas inert. Un exemple d’una atmosfera pobre amb oxigen seria
quan un tanc es assecat o inertat amb nitrogen, aquells espais adjacents
que contenen nitrogen o bé zones que no han sigut airejades correctament
després d’haver contingut un gas pobre d’oxigen.
La concentració d’oxigen a l’aire és del 21% en volum. Si es produeix un
descens d’aquest volum d’oxigen l’activitat humana deixa de ser habitual i
no tots els sentits responen adequadament.
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Al inhalar-se el vapor del LNG té efectes narcòtics. Degut a la ràpida
evaporació, existeix la possibilitat de que tot l’aire sigui substituït provocant
l’asfixia.

2.6.2 Precaucions per evitar perills
Cap persona entrarà a cap tanc o compartiment tancat sense que s’hagi
realitzat la llista de comprovació pertinent i l’espai hagi estat purgat i ventilat
adequadament.
La condició essencial per a la seguretat contra incendis a bord d’un vaixell
LNG, és la d’evitar qualsevol barreja dins dels límits d’inflamabilitat o explosió.
La temperatura del LNG està molt per sota de la temperatura ambient,
per tant, sempre existirà una corrent de calor cap al interior dels tancs. Això
provoca la formació de vapors que es mantindran a una lleugera pressió per
evitar l’entrada d’aire. Deixant una petita quantitat de líquid al interior dels
tancs, es mantindrà una pressió positiva durant el viatge en llast.
La disminució de la pressió al tanc pot produir-se lentament. Qualsevol
petita reducció de la pressió és compensada per l’evaporació de la càrrega. Pel
contrari, l’entrada de calor en el tanc evapora gas contínuament provocant un
augment de la pressió.
La disminució de la pressió pot produir-se per les següents raons:
1. Extracció de vapors dels tancs per un compressor a major velocitat que
l’evaporació del líquid.
2. Falta de subministrament de vapor des de terra durant la descàrrega.
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El manteniment de la pressió durant la càrrega, viatge carregat, descàrrega i
viatge en llast, és fonamental per la seguretat tant dels tancs com del propi
vaixell, ja que una sobrepressió provocaria la sortida dels gasos a coberta a
través dels pals. Per altre banda, el buit provocaria l’entrada d’aire als tancs
formant una atmosfera explosiva en el seu interior.
Els tancs o línies que continguin aire, tenen que ser inertats amb nitrogen
abans de rebre metà, fins que totes les probes indiquen que el contingut
d’oxigen és aproximadament del 1%. De la mateixa manera, tots els tancs i línies
que continguin metà, hauran de ser inertats amb nitrogen abans d’airejar-los
fins que tots els punts de proba indiquin que el contingut de metà és inferior al
1%.
Els braços de càrrega seran desconnectats únicament després de ser
purgats, inertats i despressuritzats per evitar possibles pèrdues de líquid.
S’haurà d’evitar la respiració de vapors freds degut al risc de cremades per
congelació als sistema respiratori. Això no només és aplicable al LNG sinó que
també ho és al nitrogen líquid.
El nitrogen en si no és un gas tòxic, però el seu perill és l’asfixia en altes
concentracions. No es permetrà l’entrada als tancs o l’aproximació a equips que
hagin sigut purgats amb nitrogen fins que es comprovi que el contingut d’oxigen
dins l’espai és de com a mínim el 21%.
Pel que fa a l’entrada als tancs de llast, s’analitzarà l’atmosfera amb l’ajuda
d’un analitzador d’oxigen degut a que es troben adjacents als espais aïllants i
podria donar-se el cas d’una pèrdua de nitrogen provinent d’aquests espais.
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2.7 Procediments en cas d’emergència
 Foc.
Parar el subministrament de gas. No extingir la flama fins que la font de
gas o líquid s’ha tallat per tal d’evitar la possibilitat d’una nova ignició.
Extingir-lo amb pols seca o diòxid de carboni. Refredar tancs i àrees
pròximes amb aigua polvoritzada.
 Vessament.
Aturar el fluix, evitar el contacte de la tripulació amb el líquid i el vapor,
apagar qualsevol font d’ignició i netejar de forma contínua la zona amb aigua
per tal de dispersar el vessament i prevenir una esquerda a l’acer. Informar a
les autoritats pertinents.
 Líquid sobre l’ull.
Mullar l’ull ràpidament amb aigua fresca sense fregar la zona afectada.
Continuar la neteja durant almenys 15 minuts i procurar obtenir ajuda o
assistència mèdica lo abans possible.
 Líquid sobre la pell.
Ràpidament treure’s la roba mullada i netejar la zona afectada amb aigua
sense fregar la zona. Aconsellable submergir la zona afectada amb aigua
tèbia per descongelar la zona. Obtenir ajuda o assistència mèdica com abans
millor.
 Inhalació de vapor de LNG.
Traslladar a la víctima a una zona d’aire fresc i en cas de que no respiri
subministrar la respiració boca a boca. També demanar ajuda mèdica.
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Així doncs, el LNG és una substància extremadament freda, no tòxica, no
corrosiva, que es transfereix i s’emmagatzema a pressió atmosfèrica, es
refrigera i no es pressuritza. Totes aquestes característiques del LNG fan que
sigui un mètode efectiu i econòmic de transportar grans volums de gas natural a
llargues distàncies.
El LNG presenta pocs perills sempre que es contingui en el tanc
d’emmagatzematge, canonades i equips dissenyats per suportar les condicions
criogèniques. Cal mencionar que no és reactiu amb altres substàncies encara
que la presència d’humitat pot formar hidrats.
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3. Vaixells LNG
3.1 Característiques generals
Els vaixells LNG transporten el gas natural liquat a -163°C i a pressions
que generalment no superen els 250 mb. La gran majoria dels vaixells de la flota
mundial de LNG tenen una capacitat d’entre 125.000 i 150.000 m³.
Els vaixells LNG són de doble casc, disseny que permet la protecció del
sistema de contenció de la càrrega en cas d’abordatge o varades. Els sistemes
de contenció de càrrega més utilitzats són els de membranes i els tancs esfèrics.
Avui en dia no és una pràctica normal el reliquat a bord ja que és un
procés complex i d’alt cost econòmic i energètic. Per tan, el boil-off que genera
la càrrega durant el viatge s’utilitza com a combustible per a les calderes del
vaixell, si aquest utilitza turbines de vapor.
3.2 Normativa aplicable als vaixells LNG
A partir del moment en que s’introdueixen els vaixells que transporten
gasos liquats al àmbit marítim, hi ha la necessitat de crear un codi internacional
que reguli el transport de gas liquat a granel per mar.
És a principi dels anys 70 quan el Comitè de Seguretat Marítima (MSC) de
l’Organització Marítima Internacional, va començar a treballar en l’elaboració
d’un codi pel transport de gasos liquats amb la participació de les principals
delegacions dels països, l’Associació Internacional de Societats de Classificació,
l’Agencia de Guarda Costes dels Estats Units, així com altres associacions
internacionals.
Des de aleshores, la OMI ha adoptat tres codis pels vaixells que transporten
gasos liquats a granel, els quals s’aplica a tots independentment dels seu
tonatge i que es regeix per la data de construcció del vaixell:
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 Vaixells que transporten gasos liquats construïts abans de 1977.
La normativa aplicable als vaixells construïts abans del 1977 està
continguda en el Codi per als Vaixells Existents que transporten Gasos
Liquats a Granel. El seu contingut és semblant al codi IGC.
 Vaixells que transporten gasos liquats construïts entre 1976 i 1986.
La normativa aplicable als vaixells construïts a partir del 1976 però abans
del 1 de Juliol de 1986 és el Codi per a la Construcció y Equips dels vaixells
que transporten Gasos Liquats a Granel, conegut com el GC Code.
La seva intenció, és construir uns estàndards pel transport de gasos
liquats a granel per mar, establint normes relatives a les característiques de
disseny, construcció i equips dels vaixells, per tal de minimitzar el risc del
vaixell, la seva tripulació i el medi ambient. Tot hi no ser obligatori, són
molts els països que han inclòs aquest Codi a la seva normativa nacional.
 Vaixells que transporten gasos liquats construïts després del juny de
1986.
Els vaixells construïts després del Juny de 1986 hauran de complir amb el
Codi Internacional per a la Construcció i Equip dels Vaixells que Transporten
Gasos Liquats a Granel conegut com el Codi IGC, esmenat en varies ocasions,
una d’elles el 1983 pel SOLAS. Aquest codi s’aplica a tots aquells vaixells que
independentment del seu tonatge, estan dedicats al transport de gasos
liquats a una pressió que excedeixi els 2,8 bars absoluts i a una temperatura
de 37,5°C quan es transporta a granel. En el cas de que un vaixell,
independentment del seu any de construcció, sigui reconvertit amb un gaser
a partir del 1 de juliol de 1986, es considera un gaser construït en aquestes
dates en la que comença la seva reconstrucció. Per demostrar que el vaixell
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compleix amb el Codi, haurà de dur a bord el Internacional Certificate of
Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk.
El codi IGC està compost per 19 capítols més un annex. El propòsit
d’aquest codi és tenir una normativa internacional per un transport segur
per mar de gasos liquats i altres substancies numerades en el capítol 19 del
codi.
3.3 Sistemes de contenció de la càrrega en vaixells LNG
La característica en comú que tenen tots els sistemes de contenció de
càrrega en els vaixells LNG és l’existència del doble casc.
L’evolució dels sistemes de càrrega des de la dècada dels 50, i després de
molts dissenys aprovats, ens ha deixat implantats dos sistemes de contenció de
càrrega.
 El sistema de tancs independents.
No formen part de l’estructura del cas del vaixell i per tan no
contribueixen a la seva resistència. Existeixen tres tipus de tancs
independents:
o Tipus A: Prismàtics
Són tancs de superfícies planes i que per tant presenten poca
resistència a la pressió. La pressió de vapor per aquests tancs estarà
per sota dels 0.7 bars. Dissenyats pel transport de productes
completament refrigerats.
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o Tipus B: Esfèrics
En un principi aquest sistema es va utilitzar pels vaixells LPG, però
a causa de l’avantatja de que no necessiten barrera secundaria es va
introduir als LNG. Avui en dia, trobem vaixells de més de 150.000 m³
amb aquest sistema. El sistema de contenció emmagatzema LNG
pràcticament sota pressió atmosfèrica, a un màxim de 250mbar i a

-

163°C. Aquest tipus de vaixells poden portar fins a 6 tancs, construïts
d’alumini o acer i níquel al 9%. Aquests tancs són suportats per
l’estructura del vaixell i els espais buits estan equipats amb sistemes
de detecció de gas i poden ser inertats. Tancs fabricats sota el lema:
“pèrdua abans que col·lapse”, principi que permet als vaixells LNG
estar equipats amb una safata seca situada sota el tanc.
Tot i no tenir barrera secundaria, no suposa un avantatge contra el
sistema de membrana ja que els tancs desaprofiten molt d’espai de
càrrega. Es necessari de que el vaixell disposi de molta obra morta
per podar situar els tancs i alhora genera un calat aeri elevat que
limita la capacitat d’aquests vaixells. Un dels avantatges d’aquest
sistema és la possibilitat de fer una còmoda inspecció dels tancs,
impossible en els de membrana.
o Tipus C.
Aquests tancs estan dissenyats segons el Codi de recipients a
pressió. Solen ser tancs cilíndrics ja que els esforços de disseny es
mantenen baixos i no es necessita de barrera secundaria.
El transport de la càrrega es realitza totalment pressuritzada a la
temperatura ambient. En aquest tipus de disseny l’únic inconvenient
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és l’existència de molts espais de bodega que no són aptes pel
transport de cap producte, i per tant s’omple de gas inert.
 Tancs de membrana.
Aquest sistema de contenció de la càrrega consisteix amb quatre tancs
envoltats de dos barreres d’aïllament cada un i a continuació d’aquests, els
tancs de llast. A la vegada, aquests tancs de llast que es troben entre el forro
interior del cas i el forro exterior, també serveixen per protegir la càrrega en
cas de col·lisió.
Els tancs també estan separats entre cada un per un espai buit anomenat
cofferdam.
El LNG és transportat i emmagatzemat als tancs, que van numerats de
proa a popa. Tots tenen forma octagonal i estan ferms al casc interior pels
costats. També són col·locats paral·lels a la quilla.
Els sistemes actuals de membrana estan dissenyat per la unió de Gaz
Transport i Technigaz, dos fabricants francesos que han format el grup GTT i
que posseeixen la patent dels sistemes:
o GTT 96
Sistema de membrana dissenyat per a vaixells LNG amb tancs
integrals. Dissenyat per a vaixells de grans dimensions que
transporten LNG amb una capacitat que pot anar dels 100.000 als
200.000 m³ i tenen un rang de boil-off ≤ 0.15% per dia.
Consisteix amb una fina i flexible membrana d’acer d’invar
anomenada membrana primària, que es troba en contacte amb la
càrrega. A continuació una capa de caixes de fusta amb perlita en el
seu interior, que rep el nom d’aïllament primari. Després una segona
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membrana semblant a l’anterior, anomenada barrera secundària, i
una segona capa de caixes en contacte amb el forro interior,
igualment plena de perlita, l’aïllament secundari.

o GTT Mark III
Aquest sistema de contenció de càrrega es basa en el mateix
concepte que l’anterior, tancs de membrana, però els materials i
disseny varia. La membrana primària és d’acer inoxidable corrugat,
utilitzant una membrana secundaria coneguda com a triple. Per altra
banda, els panells i material d’aïllament passen a ser d’espuma de
poliuretà amb fibra de vidre, materials que també presenten una
baixa conductivitat tèrmica.
La membrana primària és d’acer inoxidable 302 L de 1,2 mm de
gruix. Està formada per làmines corrugades per tal de compensar la
contracció

tèrmica

que

pateix

l’acer

inoxidable

a

baixes

temperatures.
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L’espuma de poliuretà reforçada, té una densitat de 120/130
KG.m-³, i un contingut del 10% de fibra de vidre en pes.
La barrera secundaria es coneix com a triple ja que està formada
per una làmina d’alumini entre dos capes de vidre.

o CS1
Es tracta d’una combinació dels dos sistemes anteriors i podríem
dir que és l’últim disseny del mercat. Combina els avantatges dels dos
sistemes. La barrera primària està composta per làmines d’acer invar,
mentre que els panells d’aïllament són prefabricats del mateix tipus
que Mark III (incloent la membrana secundaria triple). Amb aquesta
combinació obtenim una reducció de costos d’aproximadament un
15% pel que fa al sistema de contenció de la càrrega d’un LNG.
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3.4 Equips relacionats amb la càrrega/descàrrega.
A continuació es fa una descripció breu dels equips relacionats amb la
càrrega per tal de poder entendre millor el procés de descàrrega del STS a Bahía
Blanca:
 Domo de líquid.
És l’àrea a través de la qual entren en els tancs les línies de càrrega, els
instruments i els cables de les bombes elèctriques.
Els domos de líquid es troben situats a la coberta trunk a la part de popa
dels tancs. Aquesta localització fa millorar el rendiment de les bombes
facilitant la descàrrega ja que el vaixell sempre sol estar lleugerament
apopat.
Al interior del tanc i sota el domo de líquid, es troba un espècie de
trípode construït d’acer inoxidable que suporta les canonades principals de
càrrega i descàrrega, així com altres equipaments.
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 Domo de vapor
Format per una estructura d’acer inoxidable, el domo de vapor conté una
línia de 16” per a la succió del gas generat per l’evaporació de la càrrega.
Aquesta línia també suporta els sprays que s’utilitzen pel Cooling down
(refredament dels tancs).
Els domos de vapor es troben situats a la coberta trunk a la part central
dels tancs. Cada domo de vapor està equipat amb:
o Una línia de subministrament/retorn de vapor, per subministrar
vapor al tanc quant s’està descarregant, treure o ventejar vapor
del tanc durant la càrrega i també per poder utilitzar el boil-off.
o Dos línies de ruixadors per realitzar el refredament del tanc.
o Dos vàlvules d’alleujament pressió/buit programades a 24 KPa i a
-1 KPa absoluts.
o Canonades per l’alimentació dels sensors de pressió.
o Les vàlvules de seguretat dels tanc de càrrega estan connectats a
aquests domos.
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 Bombes dels tancs de càrrega.
Cada tanc està equipat amb dos bombes elèctriques centrífugues
submergides d’una etapa (càrrega) i una altra de doble etapa (reachique)
situades al fons del tanc. A més, cada tanc està equipat per poder instal·lar
una bomba d’emergènica.
o Bomba de càrrega.
Cada bomba està preparada per descarregar 1700 m³/h en una columna
de líquid de 155m de gas natural liquat. Per assegurar-nos que les bombes
treballen de forma adequada estrangularem les vàlvules de descàrrega per
aconseguir una contrapressió i per tan una millora del rendiment. A mesura
que avança la descàrrega, caldrà ajustar l’obertura de les vàlvules de
descàrrega.
o Bomba de reachique.
La seva funció principal és el refredament en els tancs de càrrega, de les
línies i la d’alimentar els vaporitzadors de metà.
Sempre s’arrancarà amb la suficient antelació per evitar possibles
problemes en cas de que tinguéssim un nivell molt baix de líquid en els
tancs. Normalment s’arranca amb un mínim de 0.5m de sonda.
o Bomba d’emergència.
Cada tanc està equipat amb una columna per la bomba d’emergència que
s’utilitzarà en cas d’un fallo de les dos bombes principals. El vaixell només
disposa d’una bomba d’emergència.
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 Planta de gas
El vaixell està equipat amb dos compressors d’alt rendiment (HD) i dos de
baix rendiment (LD) ubicats en un recinte a la coberta trunk a estribord.
El seu disseny és idèntic, només es diferencien per la mida, capacitat i
velocitat de control. Són compressors centrífugs que treballen a un mínim
de 3.600 rpm i un màxim de 24.000 rpm. Cada compressor es mou per
l’acció d’un motor elèctric ubicats a la popa del recinte i separats d’aquests
per una mampara estanca al gas i al foc.

Mampara estanca vista des del motor elèctric
o Compressor d’alt rendiment.
S’utilitzen pel maneig de fluixos gasosos i la seva principal funció
durant les operacions de càrrega/descàrrega consisteix en retornar a
terra el vapor generat durant les operacions de càrrega o preparació dels
tancs.

Compressor d’alt rendiment (HD)
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o Compressor de baix rendiment.
Aquests compressors serveixen per utilitzar el vapor del LNG que es
produeix per la vaporització de la càrrega en els tancs. Aquest boil-off es
fa circular fins a la sala de màquines on és utilitzat com a combustible a
les calderes.

Compressor de baix rendiment (LD)
o Escalfador del metà (Heaters).
El vaixell disposa de dos escalfadors de gas metà amb vapor
d’aigua idèntics. S’utilitzen principalment per escalfar el vapor de LNG
procedent de la vaporització natural de la càrrega, per la seva
conducció a través dels compressors de baix rendiment fins a les
calderes.

Escalfador de metà
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o Vaporitzador de gas natural liquat (LNG Vaporizer).
S’utilitza per vaporitzar gas natural liquat que serà utilitzat per a
les següents operacions:
 Per la posta en gas dels tancs de càrrega.
 Manteniment de la pressió en els tancs de càrrega durant la
descàrrega si no es disposa de retorn de vapor des de terra.
Es tracta d’un intercanviador de calor horitzontal i tubular en
forma de U. El líquid/gas flueix a través d’aquesta U i s’escalfa per
mitja del vapor que circula a través de la carcassa. Diverses alarmes
controlen la temperatura de sortida del gas.
o Vaporitzador forçat de gas natural liquat (Forcing Vaporizer).
S’utilitza quan el boil-off no és suficient i cal forçar la vaporització
del gas natural liquat per ser enviat a la màquina per utilitzar-lo com a
combustible per a les calderes.
El LNG que s’ha d’evaporar és subministrat per una bomba de
reachique. El fluix és regulat gràcies a una vàlvula automàtica, la qual
rep senyal del sistema de gestió de gas de les calderes.

Forcing Vaporizer
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o Separador de vapor (Demister).
Al final de les línies de descàrrega del vaporitzador forçat i del
vaporitzador de LNG hi ha el Demister. La seva funció és la de protegir
els compressors de baix rendiment (LD) de qualsevol humitat ja que al
entrar en contacte amb les pales les farien malbé.

Demister
 Sistema de calefacció dels cofferdams amb aigua glicolada.
Es tracta d’un circuit tancat. Consisteix en escalfar una barreja d’aigua
amb un 45% de glicol i bombejar-ho als serpentins dels coferdams per tal de
mantenir una temperatura d’uns 5°C quan el vaixell es troba en condició de
càrrega.

Sistema de calefacció dels cofferdams
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4. Estudi del projecte Mega
Per tal de dur a terme el projecte Mega, es van realitzar tot tipus
d’estudis que van tenir en compte totes les diverses possibilitats de condicions
meteorològiques, situacions de navegació, parades i maniobres d’emergència,
límits del canal...
4.1 Estudi de navegabilitat
Estudi complert sobre el canal de navegació d’accés al moll Mega, on més
endavant es van desenvolupar simuladors informàtics, eina molt útil pels
Pràctics i Capitans de vaixells. SIPORT XXI va ser l’empresa que va realitzar
aquest estudi.
El principal problema era el trànsit segur dels vaixell metaners pel canal,
ja que les seves grans dimensions dificultaven una navegació segura tan pel que
fa al calat, l’eslora per poder fer el reviro i encara era tot més perillós, si les
condicions meteorològiques eren adverses.
4.2 Estudi de la maniobrabilitat
Seguint les instruccions de Repsol-Gas, es va realitzar un estudi de la
maniobrabilitat dels vaixells LNG que participarien en el projecte Mega. Vaixells
d’una capacitat de 138.000 m³.
Es va estudiar a fons la viabilitat d’aquests vaixells, tenint en compte les
seves dimensions en relació a les diferents zones de navegació del canal, tan en
condicions normals com en cas d’emergència.
Els principals objectius de l’estudi eren:
o Estudi de la navegació i de les zones de maniobra considerant
varies possibilitats i dimensions dels vaixells.
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o Estudi dels límits meteorològics pel desenvolupament de les
operacions.
o Anàlisis i estudi de les maniobres i utilització dels remolcs.
o Anàlisis de les possibles situacions d’emergència.
Un dels punts més important va ser el disseny del Port de Bahía
Blanca i la ubicació de la Terminal Mega (molt pròxima al límit navegable
del canal).
L’estudi es basa en tres parts diferents:
o Part 1. Paso del Toro: Aquesta és la part més estreta del canal i que
connecta el canal interior amb l’exterior.
o Part 2. Canal interior.
o Part 3. Zona de maniobra pròxima a la Terminal (Zona del reviro).
Els programes informàtics van tenir un paper molt important alhora
d’analitzar la viabilitat del projecte. El programa SIPORT XXI va ser
l’encarregat de realitzar la simulació de les maniobres a temps real. Aquest
programa ja té en compte totes les variables meteorològiques,
oceanogràfiques i de maniobra que es van obtenir de l’estudi dels últims
anys i de les característiques tècniques dels vaixells i remolcadors. Aquests
estudis es van completar amb la creació d’un simulador de maniobra amb
equips reals de navegació i de ARPA.

38

4.3 Estudi del canal
El Port de Bahía Blanca es troba a la costa Est d’Argentina, al sud de
Buenos Aires. Per accedir al port cal passar per un canal de 97 Km. de longitud i
190 metres d’ample a la seva part més crítica (Paso del Toro).
Dos punts al llarg del canal van centrar les màximes preocupacions. El
primer va ser el Paso del Toro, una zona amb limitacions de calat i maniobra.
L’altre era el reviro que es tenia que fer a les proximitats del moll Mega i que
també es tracta d’una zona limitada a la maniobra.
També es va realitzar un estudi complert de la configuració natural del
canal de Bahia Blanca i d’aquelles zones dragades. A partir d’aquí es va analitzar
la ubicació del sistema d’abalisament de tot el canal.
Podem dividir el canal en dos parts, una el canal interior i l’altra el canal
exterior. Ambdós estan separats pel Paso del Toro, el punt més crític de tot el
canal. Es tracta d’una zona complicada de navegació amb forma corba d’una
extensió de 3,8 milles. Es troba entre el parell de boies 12 i 16, la profunditat en
aquesta zona és de 12,8 m i amb una amplada de 190 m.
Un cop en el canal interior, després de 10 milles amb una amplada
suficient, el canal es redueix fins a 11,8 m de calat en una zona ubicada entre el
parell de boies 22 i 31. Aquesta és una altra zona corba de 9,7 milles d’extensió i
una amplada de 190 m. Aquest canal acaba en el Rada A on està situada la boia
n°1.
Després del canal interior, l’accés al Port de Bahía Blanca es fa a través de
la Rada B que té una extensió de 1,75 milles i una amplada mínima de 240
metres. Per últim, l’accés al port es consolida amb una recta de 2000 m i una
amplada de 260 m, amb una zona de reviro de 500 m de diàmetre. Aquesta
zona es troba entre les boies 2, 3 i 4.
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La Terminal Mega es localitza pràcticament al final del canal i ofereix un
únic pantalà paral·lel al canal. La maniobra d’atracament es fa de tal manera
que la proa quedi orientada cap al est (atracats pel costat de babord) i
d’aquesta manera en cas d’una possible emergència, la maniobra de sortida és
més ràpida.

Vista general del canal d’accés al port de Bahía Blanca
Per tal de garantir la seguretat, la Prefectura Naval d’Argentina va establir les
següents condicions:
o Maniobra tan d’arribada com de sortida haurà de ser de dia i amb
plenamar.
o Calat màxim d’arribada 11,10 m en aigües iguals. Aquest calat permetrà
navegar fins i tot en baixamar.
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4.4 Estudis meteorològics
De l’estudi meteorològic se’n va encarregar la companyia Snam Progetti.
Van recol·lectar i processar les dades proporcionades per l’agencia
Meteomarine dels últims anys i van desenvolupar un model hidrodinàmic
bidimensional amb simulacions de les corrents de marea i els vents de la zona.
Va ser una operació fonamental pel desenvolupament del projecte Mega,
ja que al tractar-se d’una zona molt limitada a la maniobra degut a les
característiques del canal i les dimensions dels vaixells, totes les possibilitats
meteorològiques havien de ser estudiades per tal de marcar uns límits.
Els factor més importants a estudiar eren les corrents i el vent. Pel que fa
a les onades a l’interior del canal, són causades pels vents locals i
estadísticament poden arribar fins a uns 0.65 m pel que no suposen cap
inconvenient.
o El vent

Les dades del vent es van obtenir durant l’any 2007 i més
concretament durant els mesos de maig a octubre ja que les operacions
STS es realitzarien en aquesta època degut a la major demanda de gas. En
el següent esquema es poden veure els resultats dels anàlisis:
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Sector

Freqüència

Direcció

Velocitat (nusos)

SE (ESE)

15,9%

111°

19’

SW (WSW)

22,5%

248°

22’

NW (WNW)

53,4%

329°

22’

Resultats anàlisis del vent (Maig-Octubre)
Des del punt de vista de maniobrabilitat dels vaixells, el model es base en
velocitats de vent raonables ja que els vaixells LNG tenen una obra morta molt
gran i es veuen molt afectats per l’acció del vent. Durant l’estudi es va agafar el
valor de 20 nusos com a referència de la velocitat del vent per totes les
components.
De totes les possibilitats, la que més podia afectar a la maniobra és la de
component SW ja que les altres dos, SE i NW, coincideixen amb la direcció del
canal, és a dir, vents de proa o de popa que sempre ens perjudiquen menys en
la navegació que no pas un vent de través.
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o Marees
L’efecte de marees és el factor més rellevant i genera corrents de
marea amb períodes de 12 hores. Es generen les corrents ascendents,
corrents de sentit oposat seguint la direcció del canal de navegació i
també corrents descendents. Les velocitats màximes analitzades de les
corrents de marea van donar com a resultat una velocitat superior
d’entre un 10% i un 30% pel cas de les corrents descendents.

Tenint en compte aquestes dades i amb una velocitat mitjana de
navegació de 12 nusos, es va estimar el pas dels vaixells per tots els punts
del canal per tal de determinar quina era la millor hora local per
començar la maniobra.
Es va determinar que els vaixells haurien d’arribar al port 1,5 hores
abans de la plenamar per així finalitzar la maniobra amb els nivells
màxims de sonda i amb els nivells mínims de la velocitat de corrent de
marea.
Per tan, el vaixell navegarà pel Paso del Toro a mitja marea amb
els nivells de velocitat màxima de la velocitat de corrent de marea.
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4.5 Característiques dels vaixells
Per tal de dur el projecte endavant, també es va realitzar un estudi de la
compatibilitat dels vaixells per tal de detectar aquelles possibles modificacions
necessàries per tal de garantir la viabilitat de l’operació STS.
Aquesta revisió de compatibilitats consisteix en:
 Particularitats i equipament de cada vaixell.
 Sistemes d’amarratge (tipus, número i localització dels cables).
 Calat, francbord i disseny i ubicació del manifold.
 Col·locació de les defenses.
 Sistemes de parada d’emergència, comunicacions i la compatibilitat dels
sistemes dels dos vaixells.
 Tripulació mínima necessària per poder dur a terme les operacions.
Sobretot en el vaixell regasificador ja que durà a terme dues operacions
alhora, la de càrrega i la descàrrega a terra.
 Ubicacions de les grues i les seves característiques (triar la grua més
adequada pel sistema de desconnexió d’emergència).
 Plantes de nitrogen.
 Cortina d’aigua del manifold i la possibilitat de col·locar la piscina.
L’anàlisi de les condicions d’accés a la Terminal de descàrrega es va fer
considerant dos tipus de vaixells LNG:

1. Vaixell LNG Excelsior amb planta regasificadora a bord.

Vaixell metaner LNG de 138.000 m³ de capacitat i amb una planta
regasificador a bord FSRU. Format per quatre tancs de membrana de
càrrega i de forma prismàtica. Té una eslora de 277 m i la propulsió és a
través d’una turbina de vapor.
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FSRU (Ref.: “Excelsior”)
Eslora màxima

277,0 m

Eslora entre perpendiculars

266,0 m

Mànega

43,4 m

Puntal

25,4 m

Calat en càrrega

11,5 m

Calat en llast
Desplaçament
Capacitat de càrrega
Propulsió
Potència
Revolucions
Velocitat de servei

9,5 m
97.700 t
138.000 m³
Turbina de vapor
27.000 kW
83 rpm
19,5 n

Àrea frontal que afecta el vent

1.300 m²

Àrea lateral que afecta el vent

6.300 m²
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2. Vaixell LNG Madrid Spirit.

Es tracta d’un vaixell metaner LNG de 138.000 m³ de capacitat.
Aquest vaixell és el que s’abarloarà al Excelsior. També disposa de quatre
tancs de membara i de forma prismàtica. La seva eslora és de 284 m i la
propulsió a través d’una turbina de vapor.
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LNG (Ref.: “Madrid Spirit”)
Eslora màxima

284,4 m

Eslora entre perpendiculars

271,0 m

Mànega

42,5 m

Puntal

25,4 m

Calat en càrrega

11,4 m

Calat en llast
Desplaçament
Capacitat de càrrega
Propulsió
Potència
Revolucions
Velocitat de servei

9,5 m
96.300 t
138.000 m³
Turbina de vapor
28.000 kW
81 rpm
19,6 n

Àrea frontal que afecta el vent

1.220 m²

Àrea lateral que afecta el vent

6.050 m²
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4.6 Maniobres durant la navegació pel canal
A continuació es descriuen les maniobres de forma genèrica tal i com es
van plantejar abans de ser realitzades i després de passar pel simulador.
4.6.1 Maniobra d’entrada
 Paso del Toro
L’aproximació a aquest punt comença a uns 1600 m del parell de boies
número 12. El rumb durant el primer tram és de 307° a una velocitat
aproximada de 12 nusos. Des d’aquest punt, el vaixell està dins del Paso del
Toro i comença a caure a estribord fins al rumb 347° després del parell de
boies número 13. Segueix aquest rumb fins el parell de boies número 14 i
abans del parell número 15 començarà a caure a babord fins aconseguir un
310° que es mantindrà fins el parell de boies número 16. El Paso del Toro
finalitzarà entre el parell de boies 16 i 16,5.
Durant aquest tram, el vaixell es governa pels els seus propis mitjans
de màquina i timó, acompanyat sempre de dos remolcadors.

Com ja s’ha comentat, cal tenir en compte els factors meteorològics.
Un vent del SE, ens augmentaria la velocitat, ja que són vents que ens
venen per la popa. Aquests vents ens ajuden en el primer canvi de rumb
però fan més difícil el segon.

Amb el vent de SW, els vents són de través provocant-nos un
abatiment que ens perjudica en el primer canvi de rumb i ens ajuda una
mica en el segon.

Finalment, amb un vent del NW, la direcció sempre és per la proa de
tal manera que ens ajuda a mantenir la velocitat constant.
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 Canal interior
Aquesta maniobra comença quan el vaixell es troba a 2 milles del
parell de boies número 22, navegant a un rumb del 299 i a una velocitat de
12 nusos. Des d’aquest punt, el vaixell entra al canal interior i finalitza a les
boies 1 i 2 a l’entrada del port.
De la mateixa manera que en el Paso del Toro, el vaixell anirà
acompanyat de dos remolcadors i segueix navegant pels seus propis
mitjans.
Amb un vent del SE, els vents són de popa pel que ens augmentarà la
velocitat i no afectarà als canvis de rumb.
El vent del SW, són vents de través i ens provoquen un abatiment cap
a estribord, perjudicant els canvis de rumb cap aquesta banda.
Finalment, el vent del NW són vents de popa pel que ens ajuda a
mantenir la velocitat.

La següent taula mostra tots els canvis de rumb en el canal interior:

Parell de boies

Rumb

22

317°

23

300°

24

289°

25

310°

26

313°

27

330°

28

346°

30

332°

31

309°

50

51

 Port
Aquesta maniobra comença a l’altura de les boies 1 i 2, a la Rada A, en
el centre del canal i a una velocitat d’uns 6 nusos. En aquest punt es faran
ferms els dos remolcadors, completant així el número de quatre per ajudar
a les maniobres de reviro i atracament.
Des d’aquest punt, el vaixell navega a lo llarg del port, passant per la
Rada B i Ingeniero White, fins arribar a la zona del reviro del Puerto Galvan i
finalment, després de girar 180° torna fins al moll Mega.
Durant aquest tram, es tindrà especial precaució per compensar els
efectes del vent sobre l’abatiment i la velocitat. Quan s’arriba a la zona del
reviro, la velocitat haurà de reduir-se fins al punt de parar el vaixell al centre
de la zona de maniobra.
Amb vents del SE el reviro es farà cap a babord, ja que d’aquesta
manera, el vent ens ajudarà amb la maniobra. Un cop complert el reviro, el
vaixell navegarà amb un vent de proa fins al lloc d’atracar sense problemes
d’abatiment en la maniobra.
Si tenim vents del SW, al navegar cap a la zona del reviro podrem
apreciar un abatiment que serà compensat amb màquina i timó. Quan el
vaixell arribi a la zona del reviro, maniobrarà cap a babord amb antelació
per tal de guanyar l’efecte del vent. Un cop finalitzat el reviro, el vaixell
navegarà amb un vent d’estribord, de la mateixa manera que a la maniobra
d’atracament. Seran els remolcadors els encarregats de controlar aquest
abatiment per tal de reduir l’impacte contra les defenses del moll.
Finalment, amb vents del NW, es navega cap a la zona del reviro amb
el vent per l’amura de babord, casi per proa. Això ens provocarà un
abatiment cap estribord i una reducció de velocitat. De la mateixa manera
que en el cas anterior, s’utilitzarà la màquina i el timó per compensar els
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efectes del vent. Quan el vaixell arriba a la zona del reviro maniobrarà cap
estribord amb antelació. Un cop finalitzat el reviro, el vaixell navegarà amb
un vent de babord que farà que el vaixell s’aparti del vaixell regasificador
durant la maniobra. Els remolcadors seran els encarregats de vèncer aquest
efecte.
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4.6.2 Maniobra de sortida
 Port
La maniobra de sortida implicarà separar el vaixell del moll i anar
guanyant poc a poc velocitat avant cap a Ingeniero White. Depenent de les
condicions s’utilitzaran dos o quatre remolcadors per ajudar als sistemes de
maniobra del vaixell (màquina, timó i hèlix de proa).
Amb vents del SE (vents de proa), no afectaran a la maniobra de
sortida. Un cop al centre del canal, s’anirà augmentant màquina per tal de
guanyar velocitat i el vaixell navegarà acompanyat dels remolcadors, amb
un vent que l’ajuda a controlar la velocitat.
Si tenim vents del SW, els vents afectaran lateralment al vaixell,
empenyent-lo contra les defenses del vaixell regasificador. Per realitzar la
maniobra s’utilitzaran quatre remolcadors que separaran el LNG,
l’acompanyaran fins al centre del canal i poc a poc anirà guanyant velocitat
per tal de navegar amb els seus propis mitjans. Aquests vents ens
provocaran un abatiment cap al costat de babord que caldrà tenir en
compte per tal de ser compensat.
Finalment, amb vents del NW, afectarà al vaixell pel seu costat de
babord, ajudant a separar-lo del vaixell regasificador. S’utilitzaran dos
remolcadors per a la maniobra. En aquest cas l’abatiment serà cap
estribord.

 Canal interior
De la mateixa manera que durant la navegació d’entrada, el
comportament del vaixell es veurà afectat pels vents predominants de la
zona. En aquest cas al navegar en llast els efectes d’abatiment seran més
pronunciats.
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 Paso del Toro
La maniobra comença a uns 1600 m. del parell de boies número 16.
S’iniciarà navegant a un rumb de 130° i a una velocitat aproximada de 12
nusos.
Des d’aquest punt, el vaixell dins del Paso del Toro començarà a caure
a estribord després del parell de boies número 15 fins arribar al rumb 167.
Continuarà amb aquest rumb fins a creuar el parell de boies número 14.
Abans d’arribar al parell número 13, caurà a babord fins aconseguir el rumb
127 i es mantindrà el rumb fins el parell número 12. El Paso del Toro
finalitza després d’aquestes boies.
En tot moment el vaixell anirà navegant pels seus propis mitjans de
màquina i timó però sempre acompanyat de dos remolcadors preparats per
intervenir en qualsevol moment. Mantindrà una velocitat constant d’entre
10 i 12 nusos.
Amb vents del SE, es navega amb el vent en contra i per tant ens ajuda
a mantenir velocitat. Aquests vents dificultaran el primer canvi de rumb
però ens ajudaran amb el segon.
Els vents del NW, vents de popa, no ens produiran abatiment però si
que podran afectar a la velocitat del vaixell.
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4.6.3 Maniobres d’emergència
Es va dur a terme un estudi de les diferents possibles maniobres
d’emergència per a vaixells de les dimensions de 138.000 m³ de capacitat de
càrrega i sota diverses condicions meteorològiques. L’objectiu d’aquest estudi,
era trobar aquell punt (extensió) en que el vaixell podria maniobrar pels seus
propis mitjans, amb o sense assistència dels remolcs.
Les situacions d’emergència que es van tenir en compte van ser:
 Parada d’emergència (Crash-STOP).
Just abans del Paso del Toro i del Canal Interior. Quan el vaixell s’està
aproximant a l’entrada del canal, màquina endarrere (“full astern”) per tal
d’evitar entrar en el canal sense utilitzar els remolcadors.
 Maniobra d’evasió.
Quan el vaixell s’aproxima al Paso del Toro o en el Canal Interior,
s’ordena tot a una banda (estribord o babord) i tota avant (“full ahead”) per
tal d’evitar l’entrada al canal. La caiguda, serà cap una banda o l’altre en
funció de la zona que estigui lliure de perill i sense l’ajuda dels remolcadors.
Tan per la parada d’emergència com per la maniobra d’evasió, els
resultats van ser que: amb el vaixell carregat, a una velocitat d’uns 10-12
nusos, a mitja màquina i amb el govern per entrar al canal:
o Paso del Toro: el punt de no retorn es troba a uns 690-780m del
parell de boies número 12.
o Canal Interior: el punt de no retorn es troba a uns 900-1020m del
parell de boies número 22.
o Canal Interior: el punt de no retorn es troba a uns 780-800m del
parell de boies número 31.
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PASO DEL TORO
(Cras-STOP)
Vent
WNW 25’
Marea

2.2 m.

Interval

60 s.

Escala

1/50 000

PASO DEL TORO
(Maniobra d’evasió)
Vent
WSW 25’
Marea

2.2 m.

Interval

60 s.

Escala

1/50 000
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 Caiguda de la planta (Black-out).
Pot produir-se en qualsevol lloc i moment, al interior o exterior del canal,
quan s’està realitzant un canvi de rumb, etc. Després el vaixell ja està sota
l’acció del vent, corrent i onatge. L’estudi es va dur a terme de dos maneres:
1. Sense assistència de remolcadors ni de les àncores.
2. Amb assistència dels remolcadors i sense àncores.
Dos remolcadors van ser utilitzats, un ferm a la proa i l’altre a la popa. Els
remolcadors no podran fer anar el vaixell cap endarrere ni operar fins que
aquest no assoleixi una velocitat adequada (uns 5-6 nusos). Aleshores, els
remolcadors proporcionaran ajuda en el govern de l’embarcació pel canal.

Black-out point
3500 m
4400 m
8000 m
10000 m

PASO DEL TORO
(Black-out)
Vent
WSW 25’
Marea

2.2 m.

Interval

60 s.

Escala

1/50 000
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 Fallo a la màquina endarrere (dins del port).
Quan el vaixell s’aproxima a la zona del reviro, un cop ordena màquina
endarrere per para el vaixell i aquest no respon. En aquestes circumstàncies,
el vaixell entrarà a la terminal amb l’ajuda de dos remolcadors (proa i popa).
Com abans, aquests només proporcionaran ajuda en el govern de
l’embarcació. No s’utilitzaran les àncores.

Terminal Mega
(Fallo màquina endarrere)
Vent
Marea
Interval
Escala

WNW 25’
4 m.
180 s.
1/20 000
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5. Descripció de les operacions
5.1 Introducció
Les operacions es duen a terme en el Port de Bahía Blanca, concretament
a la Terminal Mega. L’ operació consisteix en connectar el braç de descàrrega
del vaixell regasificador a la línia de la Terminal a través d’un braç d’alta pressió,
i a continuació a la xarxa de gas d’Argentina. El vaixell regasificador ens farà de
Terminal flotant i s’encarregarà de regasificar el gas dels vaixells que es van
abarloant al seu costat.
El vaixell LNG Excellsior és l’encarregat de dur a terme aquesta operació.
Es tracta d’un vaixell de 138.000 m³ de capacitat, que a diferència dels vaixells
LNG convencionals, porta una planta de regasificació que li permet escalfar el
LNG liquat per convertir-lo en gas i poder-lo descarregar a la pressió necessària.
Per tal de poder descarregar aquest gas a alta pressió, l’Excellsior disposa
de dos braços de càrrega, un a babord i l’altre a estribord, diferenciat dels
braços normals que s’utilitzen en operacions normals de càrrega i descàrrega
del producte liquat. L’operació consisteix en passar el producte líquid per la
planta de regasificació, on el producte s’escalfa i passa d’estat líquid a gasós,
augmentant la pressió ( uns 60 kg.) fins arribar aproximadament a la
temperatura ambient, on s’envia al manifold d’alta pressió i d’aquí a terra.
Aquest gas ja està preparat per ser subministrat directament a la xarxa de
consum sense necessitat de cap altre procés. Aquest sistema es coneix com STU
(Submerged Turret Unloading).
Mitjançant aquest sistema, el vaixell és capaç de descarregar 600 milions
de peus cúbics al dia de LNG vaporitzat a una pressió aproximadament de 100
bars. Per calcular la quantitat relativa de líquid, hauríem de dividir aquesta
quantitat entre 600 degut a la seva reducció de volum pel canvi d’estat.
Aproximadament estaríem parlant d’uns 28.000 m³ diaris.
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Aquest procés és exactament igual que el d’una planta de regasificació
terrestre, però amb l’estalvi que suposo no haver de construir una Terminal
específica.

Manifold d’alta pressió del costat d’estribord

5.2 Operacions STS
El traspàs de càrrega liquada a granel d’un vaixell a un altre, es coneix
com Ship to Ship (STS). En el nostre cas, es tracta d’un STS de LNG d’un vaixell
carregat a un altre descarregat en condició de gas.
A diferència de la majoria de STS que es realitzen navegant, fondejats o a
la deriva, el vaixell al qual ens abarloarem es troba atracat al moll. El vaixell que
s’abarloa o farà pel seu costat de babord i al costat d’estribord del vaixell
atracat. Per defensar un vaixell de l’altre s’utilitzaran defenses del tipus
Yokohama i caps per tal de mantenir els vaixells en posició. Molt important la
posició definitiva ja que els manifolds dels dos vaixells hauran de quedar a la
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mateixa altura amb una tolerància màxima de 2 metres de diferència de proa a
popa.

Madrid Spirit i Excelsior a la Terminal Mega

5.3 Arribada a la terminal
La peculiaritat dels vaixells LNG és que durant la navegació consumeixen
el gas que es genera dins dels tancs de càrrega. Aquest gas es enviat a les
calderes per tal d’escalfar l’aigua i generar el vapor d’aigua que mourà les
turbines.
La peculiaritat d’aquest viatge és que al navegar pel canal d’accés a una
velocitat moderada, el consum d’aquest gas és inferior a una navegació normal,
provocant un augment de la pressió dins dels tancs de càrrega. La manera per
solucionar aquest problema, és arribar amb els tancs de càrrega lo més freds
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possible per tal de que l’augment de temperatura fins al punt de gasificació
tardi lo màxim possible. La forma més pràctica d’aconseguir-ho és consumint tot
el gas generat dins dels tancs, disminuint d’aquesta manera la temperatura i per
tant, la vaporització (boil off) sigui el mínim possible.
Un altre factor molt important són les limitacions de marea i el mal
temps, ja que si arribéssim a l’entrada del canal amb aquestes condicions i
s’endarrerís l’entrada, la pressió dels tancs tornaria a augmentar i per tant, la
temperatura també.
5.4 La terminal
Tota l’operació STS es realitza al Moll Mega que pertany a Bahía Blanca
Gas Port d’Argentina. No es tracta d’una terminal de gas natural convencional
amb els seus tancs d’emmagatzematge i la seva planta de regasificació, sinó que
únicament és tracta d’una terminal de recepció i de distribució de gas natural ja
que de la resta d’operacions se’n encarrega el FSRU LNG.
La recepció de gas del vaixell regasificador es produeix de manera
simultània a les operacions de descàrrega de regasificat i d’entrega a terra a la
xarxa general d’Argentina, assegurant d’aquesta manera un subministrament
continuo.
Aquest terminal esta formada per una zona d’atracament (Jetty) i una
zona de descàrrega formada per:
 Un braç de descàrrega.
 Una font de subministrament de nitrogen per purgar els braços de
descàrrega del vaixell LNG.
 Sistema de parada d’emergència (ESD).
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 Braç de descàrrega.
Per poder descarregar a terra el metà regasificat, s’utilitza un braç de
descàrrega d’alta pressió preparat per descarregar Gas Natural. No podrem
utilitzar el manifold convencional de descàrrega ja que al passar de líquid a
gasós, la pressió del producte augmenta uns 60 Kg.
El braç de descàrrega és del model Emco Wheaton Supported i el seu
disseny li permet separar la línia de descàrrega de gas d’un diàmetre de 12
polsades de la resta d’estructura mecànica del braç. Incorpora sis juntes
giratòries de carbó i acer especialment dissenyades pels braços de
càrrega/descàrrega per productes d’un rang de temperatures d’entre -20°C i
+80°C i amb una pressió màxima de 150 Kg. Recordar que el LNG en estat gasós
es descarrega a una temperatura ambient i una pressió aproximada de 60 Kg.
El braç de descàrrega està equipat amb un sistema pneumàtic de
connexió al vaixell i amb un sistema d’alarma per indicar els límits de moviment
del braç. En cas de superar aquests límits, el braç de càrrega es tancaria
automàticament parant totes les operacions.

Braç de descàrrega connectat al manifold d’alta pressió del FSRU LNG
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A continuació es mostra un esquema del procés que segueix el LNG fins
arribar al braç de descàrrega per ser enviat cap a la xarxa de Gas Natural
d’Argentina:

 Tancs d’emmagatzematge del GNL.
o Quantitat: 4
o Tipus: membrana i amb doble aïllament.
o Fabricació: acer d’Invar (36% níquel).
 Tanc de succió.
o Quantitat: 1
 Bombes d’alta pressió.
o Quantitat: 6
o Capacitat: 205 m³/h a -163°C.
o Pressió de succió i descàrrega: 3 a 102,9 bar respectivament.
 Vaporitzadors.
o Quantitat: 6
o Intercanviador tipus casc (aigua dolça) i tubs (LNG).
o Capacitat: 4.600 m³/dia de LNG.
o Caudal d’aigua: 1.800 m³/h.
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 Cable de comunicacions i de ESD
Un cop el vaixell ja ha atracat i abans de començar les operacions, el
vaixell i la terminal es connectaran a través d’un cable de fibra òptica. Aquest
cable serveix per donar comunicació entre el vaixell i la termina i per unir els
sistemes de parada d’emergència (ESD).
Abans de començar les operacions es realitzen dos test del sistema ESD,
el primer del vaixell a la terminal i viceversa. Durant aquestes proves es
comprovarà que les vàlvules ESD del manifold tanquen correctament en cas
d’una emergència de la mateixa manera que es pararien les bombes de
descàrrega.
o Cable ESD
Per tal d’augmentar la seguretat durant les operacions de càrrega i
descàrrega s’utilitza un sistema de connexió elèctric, òptic i/o pneumàtic per
oferir comunicació en tot moment entre el vaixell i la terminal.
La terminal estableixen el tipus de connexió a realitzar (elèctrica, òptica o
pneumàtica) i es connecta a una connexió que hi ha al costat del manifold abans
de realitzar qualsevol operació. Des del control de càrrega es selecciona el tipus
de connexió que s’ha realitzat.

Connexió del cable ESD
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o Sistema de parada d’emergència (ESD) en el vaixell LNG.
Les vàlvules ESD situades en el manifold i a les línies de líquid i vapor dels
domos de vapor, es poden operar des del IAS (Sistema d’Automatització
Integrada) de tal manera que totes les operacions es poden realitzar des del
control de càrrega.
Repartits pel vaixell trobem uns polsadors des d’on podem activar la
parada d’emergència:
 Pont de navegació.
 Control de càrrega.
 Domos de líquid.
 Manifold.
 Estació contra incendis.
 Caseta dels compressors.
Un cop activat un d’aquests polsadors, el sistema tanca les vàlvules ESD,
para les bombes de càrrega i els compressors d’alt rendiment, interrompent
d’aquesta manera totes les operacions.

Polsadors ESD del domo de líquid
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A més, el sistema ESD haurà d’activar-se quan els elements fusibles de la
caseta de compressors, domos dels tancs i manifolds detectin l’existència d’un
foc.
Pel que fa a les vàlvules d’ompliment de cada tanc, hauran de tancar-se
automàticament al activar-se l’alarma de nivell del tanc de 98,5%. En cas de
continuar emplenant-se, s’activarà l’alarma de nivell extremadament alt (99%)
provocant l’activació del sistema ESD tancant les vàlvules del tanc
corresponent.
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5.5 Amarratge
El sistema d’amarratge consisteix amb un total de 14 línies d’amarratge
entre el vaixell LNG “Madrid Spirit” i el vaixell FSRU. Aquest sistema d’amarratge
consisteix amb 4 springs (dos a proa i popa) i 10 línies de través (5 proa i 5 a
popa) entre els dos vaixells.
S’utilitzaran línies d’amarratge de 42 mm d’acer acabats amb una estatja
de 11m de llargada, de doble trena, amb un diàmetre de 85 mm i amb una
càrrega mínima de ruptura de 105t.
A continuació es mostra els esquemes d’amarratge tan pel que fa al
vaixell Excelsior-Moll i LNG-Excelsior.
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Línies d’amarratge

Codi

Línies de través
(proa-proa)
Springs de proa

1, 2, 3, 4, 5

Springs de popa

8, 9

Línies de través
(popa-popa)

11, 12, 13, 14, 15

6, 7

Tipus de línia

Línies d’acer 42 mm
+
11m d’estatja de 85 mm
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5.6 La connexió
Un cop ja abarloats i després de verificar la posició, procedim a la
connexió. Primer de tot, el vaixell LNG haurà d’assegurar-se d’arribar a la
terminal amb els manilfolds drenats i purgats amb nitrogen per tal de garantir la
seguretat de les persones encarregades de la connexió.
Per aquest tipus d’operació s’utilitzen 8 línies de càrrega, 6 d’elles pel
traspàs del líquid i 2 pel vapor de retorn que substituirà el líquid en el vaixell
abarloat.
Les connexions dobles es faran a cada vaixell gràcies a uns colzes que
dupliquen el número original de línies de càrrega i descàrrega.
5.6.1 Material utilitzat per a la connexió
Es tracta d’un tipus de connexió dissenyades especialment per aquest
tipus de descàrrega i producte. A continuació s’explicarà tota la operativa i
manipulació durant la preparació, la connexió, la desconnexió i durant les
operacions.
 Components

1. Línies de càrrega.
Tot l’equip està format per un total de 10 línies de càrrega de 15 metres
de longitud cada una. Els vaixell tenen 4 braços de líquid i un de vapor. Per
la connexió, cada vaixell col·locarà al manifold uns acoblaments en forma de
T, de tal manera que cada línia es duplica.

71

Línies de càrrega connectades al Excelsior

2. Cadires.
Es tracta dels suports que es col·loquen en els manifold dels dos vaixells
que suportaran les línies de càrrega. Tenen la forma d’un tobogan per tal de
suavitzar la caiguda de les línies, evitar possibles doblecs i repartir el pes per
tota la superfície. La seva part baixa s’utilitza com un compartiment estanc
que s’emplena d’aigua de mar per fer-los més estables.

Primer plànol d’una cadira
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3. Colzes (Spool piece).
Aquests colzes es col·loquen a la sortida de cada línia de líquid i de vapor
del manifold dels dos vaixells. S’utilitzen per reduir el diàmetre de cada línia
fins a 8”. A cada vaixell s’instal·laran tres acoblaments per les línies de líquid
i un per la línia de vapor.

Colzes ja connectats al manifold

4. Acoblaments d’alliberació d’emergència.
Les unions entre ambdós vaixells es fa per mitjà de dos tipus
d’acoblaments. El del vaixell atracat al moll es fa mitjançant un sistema
hidràulic del propi vaixell, i pel que fa al vaixell que descarrega utilitza un
tipus de connexió estàndard d’ajustament manual.

Connexions hidràuliques
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 Components auxiliars

1. Piscina.
En ambdós vaixells a la zona on es troba el manifold es col·loquen unes
fustes amb la finalitat d’inundar la zona i d’aquesta manera es crea una
espècie de piscina que protegeix la zona més exposada a possibles pèrdues
líquides de metà. Recordar que una pèrdua de metà líquid a – 160 °C resulta
molt destructiva per l’estructura del vaixell ja que talla l’acer amb facilitat.

Piscina
A més, com a sistema addicional, tots els vaixell LNG estan
equipats amb una cortina d’aigua. Es tracta d’una línia d’uns 25 metres
que recorre el costat del vaixell just a sota del manifold i que té uns
orificis cada 15 cm. Al alimentar aquesta línia amb aigua de mar, es crea
una cortina que protegeix el casc des de la coberta principal fins a la línia
de flotació.
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2. Hose Bun.
S’utilitza per traslladar i presentar les línies de càrrega en posició
horitzontal durant la connexió. Es col·loquen a uns 20 cm de la connexió
lliure que passa a l’altre vaixell.

Hose Bun
3. Corretges.
Abans de les operacions, el vaixell atracat al moll, tindrà tot el sistema de
línies de càrrega preparat i connectat al seu manifold. S’utilitzen unes
corretges de subjecció per tal de deixar les línies penjant al costat del vaixell.

Línies de càrrega Excelsior apunt
4. Trinques i ancoratges.
Serveixen per subjectar tots els elements que intervenen en les
operacions.
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 Equip humà
El mínim de tripulació exigida per les operacions:
 Oficial de càrrega (Chief Officer o Cargo Officer).
 Un oficial addicional.
 4 mariners per coberta.
 Un operador de grua (Contramestre o mariner).
Durant les operacions hi haurà un operari a la grua, dos mariners
encarregats de trincar les cadires, les connexions... i la resta estaran per assistir
al contramestre i oficial.
5.6.2 Preparacions prèvies del vaixell atracat al moll
Abans de l’arribada del vaixell LNG per iniciar la descàrrega, el vaixell que es
troba atracat al moll, haurà d’haver dut a terme unes preparacions prèvies per
tal de minimitzar la durada de les operacions i evitar possibles riscos.
1. Els manifols hauran d’estar purgats i preparats per ser oberts (comprovar
un LEL inferior al 5%).
2. Es retiraran totes les fundes protectores.
3. Juntes de 16” i 8” preparades.
4. Les cadires estaran col·locades i plenes d’aigua.
5. Piscina plena d’aigua.
6. Es col·locaran les connexions dobles a cada línia del manifold.
7. Les línies de càrrega de líquid i de vapor estaran connectades al vaixell.
8. L’altre extrem de les línies estarà penjant del costat del vaixell apunt per
passar-les. Les brides cegues no es retiraran fins a la connexió.
9. Estarà preparat i ubicat a coberta tot el material que s’hagi de passar a
l’altre vaixell.
10. Preparar tot l’equip de seguretat necessari.
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5.6.3 Seqüencia a seguir per la connexió
L’ordre a seguir per la connexió de cada línia de líquid i de vapor del manifold
seria:
Seqüència connexió
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia 1A , Acob. Tradicional
Línia líquid
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia 1B , Acob. Tradicional
1
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia 2A , Acob. Tradicional
Línia líquid
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia 2B , Acob. Tradicional
2
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia VA , Acob. Tradicional
Vapor
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia VB , Acob. Tradicional
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia 3A , Acob. Tradicional
Línia líquid
Cadira, Spool Piece, Acob. Hidràulic, Línia 3B , Acob. Tradicional
3

 Cadira.
A mesura que les anem rebent s’aniran col·locant en posició i es
trincaran. Un cop col·locada es retiren les eslingues.
 Spool Piece.
Amb l’ajuda de la grua, es col·locaran en posició ben assegurats a cada
manifold.
 Línies de càrrega.
Un cop col·locades les cadires i els colzes, la tripulació es prepararà per la
recepció i la connexió de les línies de líquid i de vapor. S’aniran passant per
mitjà de la grua i un cop al manifold s’enganxaran amb una tira, de forma
que quedin penjant per tal de poder manipular la connexió i aconseguir la
seva posició final al manifold.

77

Els responsables de les connexions en els dos vaixells són la tripulació del
vaixell regasificador. Això es degut a la major experiència ja que és una operació
que han realitzat varies vegades.

Un cop finalitzada la connexió i ja preparat tot l’equip d’emergència com les
mànegues, extintors... la tripulació del vaixell regasificador torna al seu vaixell i
ja podrem començar a iniciar la descàrrega.

PASSOS A SEGUIR PER LA
CONNEXIÓ
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5.7 Comprovacions prèvies abans de les operacions

Després de la connexió es realitzaran les comprovacions típiques a
qualsevol càrrega-descàrrega. En aquest cas es donarà especial importància a la
connexió de les línies del manifold. Es farà mitjançant proves de pressió
comprovant que no existeix cap pèrdua entre les unions línies-vaixell. Aquesta
prova consisteix en impulsar nitrogen als braços de càrrega des del vaixell
regasificador. D’aquesta manera s’aconsegueix una pressió de fins a 4.5 bars a
les línies de líquid i de fins a 1.5 bars a la línia de vapor. Aquesta pressió es
manté fins que es comprova que no existeix cap pèrdua. Un cop tot correcte, les
línies es despressuritzen i s’inicien les operacions.

A continuació s’efectuaran les proves ESD (Emergency Shut Down) en el
següent ordre:
 Vaixell LNG
 Vaixell regasificador
 Terminal
Primer de tot, abans d’arribar a port, els dos vaixells, seguint el codi IGC,
hauran de realitzar les comprovacions prèvies a l’arribada que inclou:
 Sistemes de nivell de càrrega.
 Obertura i tancament de les vàlvules.
 Polsadors del sistema ESD.
L’objectiu d’aquesta prova, és comprovar que després de l’activació de
qualsevol dels polsadors, s’activaran les alarmes i es produirà el tancament
automàtic de les vàlvules ESD, tallant el flux del manifold.
Es realitzarà una parada d’emergència quan:
 Pèrdua de líquid en qualsevol dels vaixell o les línies de càrregadescàrrega.
 Condicions meteorològiques desfavorables.
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 Fallo a les barreres dels tancs de càrrega.
 Fallo en el sistema d’atracament.
 Fallo a les línies de càrrega.
 Fallo en qualsevol dels sistemes de contenció de la càrrega.
 Escapament de vapor de LNG.
 Qualsevol altra emergència que pugui passar a bord i representi
un risc per a les operacions.
 Qualsevol emergència que pugui passar a la terminal.

Les proves ESD es realitzaran dos vegades. La primera un cop realitzada la
connexió amb les línies calentes, i la segona després de completar-se el
refredament de les línies.

5.8 Refredament de les línies (“Cooldown”)

Es necessari refredar les línies dels dos vaixells prèviament ja que
aquestes estan calentes i seria molt perillós deixar circular directament el líquid
a una temperatura de -160°C.
Aquesta operació es realitzarà abans de la connexió dels dos vaixells. Per
refredar les línies, arrancarem una de les bombes de stripping d’un dels tancs i
enviarem una petita quantitat de líquid per les línies fins aconseguir una
temperatura inferior als -110°C.
Un cop ja refredades les línies i finalitzada la connexió de les línies de
càrrega-descàrrega, procedim al refredament d’aquestes. El mètode és el
mateix que el refredament de les línies i la seva durada no serà superior a 1,5h.
Visualment podrem comprovar aquest refredament veient les línies
congelades.
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5.9 Inici de les operacions

Un cop aconseguida la temperatura necessària a les línies de càrrega dels
dos vaixells, ja està tot preparat per arrancar les bombes. Prèviament
s’estableixen les quantitats de líquid a traspassar per hora (rate), número de
bombes i seqüència dels tancs. En els casos que vaig realitzar aquesta
descàrrega es va establir un rate de 6000 m³.
Un cop arrancada la primera bomba, si tot funciona correctament,
anirem arrancant les següents bombes a uns intervals d’aproximadament deu
minuts. Al inici de la descàrrega, un cop arrencades quatre bombes (dos tancs),
a mesura que anem parant una bomba, arrancarem l’altra del següent tanc i així
anem repetint el procés.
Posar en marxar una bomba i la seva parada és un procés complicat. Es
necessita de molta comunicació entre els dos vaixells ja que qualsevol
modificació pot suposar una variació important de la pressió.

Per controlar la pressió haurem de tenir en compte els següents factors:
 Al arrancar bombes i si estem cremant gas la pressió baixa molt
ja que gairebé no tenim vapor de retorn degut a que l’Excelsior
l’envia a terra.
 Al parar les bombes i estrangular les vàlvules de descàrrega, la
pressió puja molt.
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5.10 Traspàs de la càrrega

Al començar les operacions, es genera una gran quantitat de vapor al
entrar en contacte el líquid fred amb els tancs de càrrega més calents del vaixell
regasificador. Per aquesta raó, i a diferència d’una operació normal, en aquests
primers moments només s’enviarà líquid a un dels tanc per tal de poder
gestionar millor aquest augment de la pressió.
Un cop controlada i aconseguits els valors normals, es va obrint una a una
les línies d’ompliment dels quatre tancs de càrrega.
Els moments més delicats de l’operació és l’arrancada (Ramping up) i la
parada (Ramping down) de les bombes ja que serà el moment de més variació
del rate i de la pressió dels tancs de càrrega. En aquest procés serà el vaixell
regasificador el que anirà marcant la seqüencia d’arrancada i parada de
bombes.
El

rate

establert

inicialment

abans

de

les

operacions

és

d’aproximadament 6000 m³/h. Recordar que s’utilitzen tres de les quatre línies
de descàrrega del manifold. Per aconseguir aquests valors s’utilitzaran quatre de
les vuit bombes disponibles. Cal destacar que en una operació normal, es pot
arribar a un rate de 13000 m³/h.
La seqüència òptima és descarregar dos tancs al mateix temps utilitzant
quatres bombes (les dos de cada tanc). El rate de descàrrega d’una bomba és
d’aproximadament 1500 m³/h.

82

5.11 Control del vapor del LNG durant les operacions

Durant les operacions s’evitarà ventejar, es a dir, l’alliberació a
l’atmosfera de l’excés de gas acumulat en els tancs per tal de disminuir la
pressió dels tancs de càrrega. Aquesta mesura només s’utilitzarà com a cas
extrem i per tal d’evitar un mal major.

La quantitat de vapor generat dependrà de diversos factors com:
 Rate de descàrrega.
 Pressió de vapor en els tancs de càrrega.
 Quantitat i temperatura de càrrega (heel) a bord dels vaixells.
 Procés de refredament.
 Temperatura i pressió de les barreres dels tancs.
 Quantitat de BOG (Boil Off Gas) necessari per les operacions de
regasificat.

Per reduir aquesta pressió, com ja s’havia comentat, el vaixell LNG haurà
d’arribar al port de Bahía Blanca amb la mínima pressió en els seus tancs de
càrrega. En condicions normals aquesta pressió es mantindrà en uns 110 Kpa
absoluts.
Important que el vaixell regasificador esperi l’arribada del vaixell LNG
amb els tancs freds i en condicions de càrrega per tal d’evitar l’augment de la
pressió dels tancs degut a l’espera. De la mateixa manera pel que fa a les línies
de càrrega.
Durant l’arrancada de la descàrrega, com ja s’ha dit, el lightering
començarà amb un rate mínim utilitzant una sola bomba de descàrrega per
poder mantenir la pressió constant. Un cop estabilitzada, s’arrancaran les
bombes necessàries per a realitzar la descàrrega. En cas d’un augment
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descontrolat de la pressió, es pararan les bombes fins que aquesta estigui
controlada.
En una operació normal de càrrega o descàrrega, aquests excessos de
vapor s’enviarien a terra on es cremaria el gas o es tornaria a relicuar.
Durant les operacions, molt important la diferència de pressió entre els
tancs de càrrega dels dos vaixells. Les possibles diferències de pressió es
controlaran amb l’obertura i tancament de la línia de vapor que connecta els
dos vaixells, es a dir, al entrar el líquid en el vaixell regasificador, aquest anirà
omplint l’espai ocupat pel vapor. Aquest vapor s’anirà enviant al vaixell LNG i
d’aquesta manera s’aconsegueix igualar la pressió dels tancs de càrrega dels dos
vaixells. Davant de qualsevol diferència de pressió, serà el vaixell LNG normal,
l’encarregat de cremar aquest excés de vapor a les calderes.

5.12 Topeig dels tancs de càrrega

A mesura que s’arriba als límits dels tancs del vaixell regasificador,
s’aniran parant les bombes per tal de disminuir el caudal i poder calcular millor.
En aquest moment, el rate de descàrrega serà d’uns 800 m³/h i s’aconseguirà
amb una sola bomba de descàrrega.
En condicions normals, anirem emplenant fins al límit tanc per tanc, i al
final haurem de tenir en compte la quantitat de líquid que ens queda a les línies
després de parar l’última bomba (aproximadament uns 50 m³).
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5.13 Drenat de les línies de càrrega-descàrrega i purgat

Després d’acabar les operacions STS, es tancaran les vàlvules ESD del
manifold del vaixell regasificador. En el vaixell LNG es tancaran les vàlvules
manuals i es deixaran les ESD obertes per poder drenar les línies de càrregadescàrrega. Totes les línies de càrrega es drenaran des del vaixell LNG cap al
vaixell regasificador.

Per drenar les línies s’utilitzarà nitrogen fins que s’aconsegueixi una
pressió de 5 bars als braços del manifold. A partir d’aquí, s’obriran els bypass de
les vàlvules ESD del manifold del vaixell regasificador fins que les línies quedin
lliures de líquid.

Per comprovar-ho, s’obriran les purgues comprovant que no surt res de
líquid. Es donarà per finalitzat el purgat, quan el percentatge de metà en el
manifold sigui inferior al 2% en volum.

5.14 La desconnexió

Finalitzat el purgat es procedeix a la desconnexió i al traspàs de tot el
material. De la mateixa manera que per la connexió, la tripulació del vaixell
regasificador seran els responsables ajudats de la tripulació del vaixell LNG.

Primer de tot, un cop ja ben purgades, s’aniran desconnectant una a una
les línies de càrrega amb l’ajuda de la grua. Un cop desconnectades, es
connectarà una brida cega a l’extrem que queda lliure i tornaran a la seva
posició d’estiba a la banda d’estribord del vaixell regasificador.
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A continuació, s’aniran desconnectant les Spool Piece. Per fer-ho caldrà
treure tots els cargols excepte un, que es retirarà un cop el pes descansi sobre la
grua. Un a un, es van passant cap al vaixell regasificador.

Finalment es buidarà l’aigua de les cadires i es destrincaran. Es
col·locaran les 4 cingles i s’aniran passant una a una al vaixell regasificador.

Per acabar, amb l’ajuda de la grua la tripulació tornarà al vaixell
regasificador finalitzant així amb l’operació.

A bord del vaixell LNG, després del purgat i la desconnexió, s’alinearan les
vàlvules per deixar circular el vapor que es genera a les línies del vaixell per
l’escalfament, fins a un dels tancs. Aquest punt és molt important ja que si
quedés líquid en un tram de les línies del vaixell on les dos vàlvules estan
tancades, al escalfar-se el líquid i evaporar-se es produiria un augment de la
pressió molt perillós. Per això, es deixa que aquest vapor circuli fins a un dels
tancs de càrrega per després ser utilitzat com a boil-off.

5.14.1 Desconnexió d’emergència.

En cas d’una emergència el sistema de connexió està dissenyat per ser
alliberat accionant les connexions hidràuliques d’emergència.

Primer de tot, caldrà accionar el sistema ESD per tal de parar les bombes i
d’aquesta manera reduir al màxim la pèrdua de líquid i evitar possibles danys a
l’estructura del vaixell.

86

A continuació, la tripulació del vaixell regasificador anirà activant els
sistemes hidràulics d’emergència per tal d’alliberar les línies que quedaran
penjant a la biga que es col·loca a sobre del manifold del vaixell LNG.

Parada d’emergència
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5.15 Pla de descàrrega
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6. Reglamentació establerta per Argentina
Per tal de garantir la seguretat, la Prefectura Naval Argentina va establir
una reglamentació per tal de poder navegar pel canal fins a la terminal Mega i
poder realitzar les operacions STS:
 Condicions meteorològiques favorables. Vents d’intensitat no superior a
20 nusos i visibilitat no inferior a 8 Km.
 Obligació de navegar en horari diürn pels següents punts:

o Canal del Toro entre el parell de boies 12 i 16.
o Canal d’accés al port Ingeniero White i Puerto Galván entre parell
de boies 22 i 31.
o Rades i la zona del reviro de Puerto Galván.
 Quan per raons de marea la navegació no es pugui realitzar de manera
directa o ininterrompuda des de Boia Faro El Rincón fins la zona
d’amarratge al moll Mega i viceversa. El Centre de Control de Tràfic de
Bahia Blanca designarà una zona de fondeig a l’altura de les boies 17 i 18
per tal d’esperar la marea i/o la llum diürna.
 La navegació a la resta de trams que es realitzi en horari nocturn, serà
possible si tot el sistema de senyalització funciona correctament.
 Es reserven els següents trams del canal per tal d’evitar creuaments amb
altres vaixells:
o Canal principal (entre la boia Faro el Rincon i la boia 4).
o Canal principal (entre les boies 10 i 12).
o Canal d’accés al Puerto Ing. White i Puerto Galván (entre parell de
boies 22 i 31).
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o Rades i zona de reviro de Puerto Galván (entre parell de boies 31 i
zona del giro).
 Embarcar dos pràctics a l’altura de la boia Faro el Rincón.
 S’haurà de navegar amb l’ajuda d’un remolcador del tipus azimutal des
de la boia Faro el Rincón.
 La velocitat màxima per navegar pels canals de Bahía Blanca serà de
dotze nusos.
 En cap moment i durant tot el trajecte, independentment de l’altura de la
marea, el marge de seguretat sota la quilla no podrà ser inferior al 10%
del calat màxim declarat.
 Les embarcacions dels pràctics hauran de tenir el certificat nacional de
Seguretat de la Navegació per la zona de navegació designada com
Marítima costera i també disposar de la dotació mínima de seguretat per
aquesta zona.
 La maniobra d’amarratge tindrà en compte diversos factors:
o Es realitzarà sempre en condicions meteorològiques favorables,
vents d’intensitat màxima 15 nusos i visibilitat no inferior a 8 Km.
o Es realitzarà en horari diürn.
o S’hauran d’utilitzar obligatòriament els remolcadors:
 Mínim quatre remolcadors del tipus azimutal.
 El pràctic serà l’encarregat de distribuir-los i organitzar-los.
No obstant, es recomana que dos d’ells es facin ferms pel
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llarg de proa i popa respectivament i que els altres dos
s’utilitzin per empènyer el vaixell.
 Com a mínim dos d’ells s’hauran d’agafar abans d’arribar al
moll Mega.
 Els quatre remolcadors assistiran al vaixell a la maniobra del
reviro.
 Els caps de remolc podran ser passats pel remolc o pel
vaixell remolcat.
 L’amarratge dels dos vaixells s’haurà de fer proa fora per tal d’obtenir
una resposta més ràpida en cas d’emergència.
 Durant l’estància al moll del vaixell regasificador:
o Es consideren condicions meteorològiques favorables fins a vents
d’intensitat màxima de 45 nusos.
o Sempre hi haurà un remolcador apunt del tipus azimutal.
o Preestablerta una zona de fondeig d’emergència en cas d’una
possible sortida d’emergència.
o Durant tota l’estància es tindrà un asiento i una escora
acceptables.
o Es mantindrà en tot moment i pel mitjà més adequat una
comunicació directa entre el responsable operatiu de la terminal
portuària (Loading Master) i el Centre de Control de Tràfic de
Bahía Blanca.
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 Durant les operacions de transferència de càrrega entre els dos vaixells:

o S’estableixen les condicions meteorològiques favorables en vents
d’una intensitat màxima de 40 nusos.
o Sempre apunt un remolcador del tipus azimutal.
o Preestablerta una zona de fondeig d’emergència en cas d’una
possible sortida d’emergència.
o S’adoptarà l’esquema d’amarratge entre els dos vaixells establert
pel Manual Operatiu de la Terminal Portuària Mega.
o En tot moment la tripulació del vaixell, planta propulsora i òrgans
de govern, hauran d’estar apunt per qualsevol emergència que
pogués sorgir.
o Es mantindrà en tot moment i pel mitjà més adequat una
comunicació directa entre el responsable operatiu de la terminal
portuària (Loading Master) i el Centre de Control de Tràfic de
Bahía Blanca.
6.1 Reglamentació referent a les operacions STS.
En un principi, les maniobres d’aproximació i amarratge només es podien
realitzar entre la sortida i la posta de sol, en cas de no poder-se realitzar el
vaixell havia de fondejar i esperar fins al dia següent. Aquest punt va ser
modificat l’any 2009 permetent el trànsit i la realització de les maniobres durant
les hores nocturnes.
Com a qualsevol terminal portuària, a Bahía Blanca s’estableix un pla de
protecció. Aquest pla s’anomena BBGP ISPS.
Abans de començar les operacions, cada vaixell i la pròpia terminal de
BBGP hauran de:
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 Intercanviar-se tota la informació necessària per tal de poder realitzar la
Declaració de Seguretat.
 Establir un protocol per totes aquelles comunicacions relacionades amb
la seguretat.

 Establir un protocol d’actuació pels casos d’emergència.

6.2 Altres mesures de seguretat
 Els dos vaixells tindran en tot moment les seves plantes de gas inert
operatives per poder respondre a qualsevol necessitat sorgida durant les
operacions.
 Els dos vaixells tindran en tot moment les seves plantes productores de
nitrogen operatives per respondre a qualsevol necessitat de purgat.

 Els dos vaixells prendran totes les mesures operatives necessàries per tal
de minimitzar la producció de vapor durant les operacions STS. Sempre
que sigui possible, els vaixells consumiran el vapor generat durant les
operacions ja que els dos tenen una planta propulsora i de servei que
s’alimenta del vapor d’aigua generat a les calderes.
 Els dos vaixells hauran de tenir en tot moment els sistemes de seguretat i
monitorització de la càrrega operatius.
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 Comprovar el bon funcionament dels compressors almenys un cop cada
hora.
 Continues rondes de seguretat comprovant tots els sistemes de càrrega,
seguretat i línies d’amarratge.

 En el vaixell LNG hi haurà una guàrdia de pont continua.
 La cortina i la piscina estaran en funcionament continuo.
 En cas d’una pèrdua de LNG, les operacions STS i la descarrega a terra es
pararan fins que el problema s’hagi localitzat i solucionat.
 D’acord amb el codi ISPS, totes les portes d’accés a l’habilitació, de la
màquina i espais tancats es precintaran. Deixant només oberts aquells
prèviament designats.
 No es realitzarà cap operació de Bunker o de provisió alhora que les
operacions STS.
 Les proteccions catòdiques impreses en els cascs dels vaixells, seran
desconnectades durant les operacions.
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9. Conclusions

La idea de realitzar aquest treball em va sorgir a bord del Madrid Spirit
després de realitzar la operació STS varies vegades. L’objectiu principal era dur a
terme un estudi de la connexió entre ambdós vaixells, però a mesura que vaig
anar buscant informació, vaig complementar el treball amb tot el que va
comportar el projecte Mega.
Després de realitzar el treball i de la mica d’experiència a bord d’aquests
vaixells, puc dir que la única diferència d’aquesta operació de la resta de
terminals de càrrega i descàrrega, és la connexió. Un procés que necessita d’un
personal qualificat.
Destacar que és tracta d’un procés de càrrega i descàrrega innovador en el
món del GNL, que obre moltes possibilitats en l’exportació d’aquest producte
que cada cop està agafant un paper més important en el mercat i que permet
prescindir d’una terminal fixe, allunyant-se del nucli urbà i per tant, reduint
l’impacte mediambiental.
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