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1. PRÒLEG

1.1. Introducció

Els bucs naveguen per l'aigua amb més rapidesa i consumeixen menys combustible 

quan disposen de cascos nets i lliures d'organismes incrustants, com certs crustacis, 

algues o mol·luscs. En els primers temps de la navegació es van utilitzar la calç i, 

després, composts d'arsènic i mercuri per revestir els cascos dels bucs, com a sistemes 

antiincrustants.  

Durant la dècada dels seixanta la indústria química va elaborar pintures antiincrustants 

eficaces i econòmiques utilitzant compostos metàl·lics, en particular, el compost de 

organoestany conegut com tributilestany (TBT). En la dècada dels setanta, la majoria 

dels bucs de navegació marítima havien revestit els seus cascos amb pintures a força de 

TBT. 

En les primeres pintures antiincrustants a força de organoestany, els ingredients actius 

es dispersaven en la matriu resinosa, la "pintura", i d'aquí es "lixiviaban" a l'aigua del 

mar, destruint així els crustacis i altres organismes marins que s'haguessin fixat al buc. 

No obstant això, la taxa de despreniment del biocida en aquestes pintures de "associació 

lliure" era incontrolada sent l'habitual que fos inicialment ràpida i després de 18 o 24 

mesos deixés de fer efecte al lixiviar-se de la pintura el biocida. 

1.2 Motivacions personals y objectius 

La motivació d’aquest projecte radica en el fet d’analitzar els tipus de pintura emprats 

en el manteniment de la obra viva dels vaixells, els sistemes d’aplicació i les normatives 

que s’apliquen per a continuació analitzar el cas concret d’un vaixell real de 160 metres 

d’eslora que cobreix la ruta de Península a Canàries, determinant el tipus més adequat 

de pintura, sistema d’aplicació i els requeriments necessaris en les tasques de pintat de 

la obra viva.  
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1.3. Estructura del projecte

En primer lloc s’analitzaran els diferents tipus de pintures emprades en la obra viva dels 

vaixells, a continuació s’estudiaran els diferents sistemes d’aplicació de les pintures 

esmentades, s’estudiarà la normativa existent en referència a les pintures per la obra 

viva i els sistemes d’aplicació i finalment s’estudiarà el cas concret d’un vaixell que fa 

la ruta de Península a Canàries de 160 metres d’eslora en que es definirà el tipus de 

pintura més adequat i el sistema de pintat idoni per assegurar una correcta protecció de 

la obra viva i una adequada funcionalitat del vaixell.  

El projecte consta de sis capítols en els que es persegueix el coneixement, per un lloc 

del tipus de pintura emprats en el manteniment de la obra viva dels vaixells y per un 

altre l’anàlisi del cas concret d’un vaixell de 160 metres d’eslora.  

El primer capítol, a excepció d’aquest apartat es donarà una introducció a les pintures 

navals. 

En el segon capítol es donarà una noció dels sistemes de pintat i una evolució al llarg 

dels anys.  

En el tercer capítol, es pretén introduir al lector en la normativa per l’aplicació de les 

pintures.  

En el quart capítol s’abordarà la descripció del vaixell.  

En el cinquè capítol s’elaborarà una proposta de sistema de pintat.  

Per finalitzar, en el capítol sisè, s’analitzaran les conclusions a les que s’han arribat per 

a la realització del present projecte.  
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2. PINTURES NAVALS

Quan ens arriba el torn del pintat del nostre model ens assalten nombrosos dubtes sobre 

el tipus de pintura a utilitzar, color a triar, lluentor, nº de capes, etc. Per a una millor 

comprensió del pintat es divideix el buc a diverses zones:  

• Obra viva o fons  

• Flotació i costats  

• Cobertes  

• Obra morta o superestructura  

S'entén per obra viva aquella zona que està permanentment submergida en l'aigua i en 

contacte amb els organismes vius que activen la incrustació. Aquestes zones estan 

exposades a una forta corrosió accentuada per l'abrasió, impacte, incrustació d'algues i 

altres éssers, fent que el buc envelleixi ràpidament o en el millor dels casos perdin 

velocitat i augmenti el seu consum de combustible a conseqüència de les incrustacions.  

Aquests motius fan que aquesta zona sigui la més cuidada d'un buc, la que més recursos 

econòmics es porti i es presti una especial atenció en el seu pintat.  

Diverses capes de resines epoxi de dos components, algunes reforçades amb escates de 

vidre per resistir l'abrasió i una o dues antiincrustants per prevenir les incrustacions 

formaran part de les aproximadament 400 micres (0,4 mm) del sistema de pintat. El 

color d'aquesta última capa dependrà del fabricant de la pintura i dins d'aquest, del tipus 

d’antivegetatiu (antiincrustant) triat.  
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Un vaixell al llarg de la seva vida ha de ser carenat en diverses ocasions; cada dos, tres i 

avui dia fins a quatre anys. Els pesquers són un cas especial ja que aprofiten la parada 

d'activitat entre cada campanya per netejar fons i pintar. Això és cada 6 mesos 

aproximadament.  

És un fet comú que en la carena es canviï de fabricant de pintura, amb el que es tindrà 

un nou color corresponent al fabricant triat i probablement diferent a l'anterior. Pels 

modelistes això no hauria de ser un problema ja que els antiincrustants habituals tenen 

un color similar. Els colors clàssics són el vermell òxid (90%), marró clar, rosa pàl·lid. 

Menys habituals els verds, grisos i també blaus, negres i blancs d'ús en velers i iots. 

Totes aquestes pintures són totalment mats.  

Exemple d'una carta de colors de la línia marina

L'armador rarament tria el color del antivegetatiu ja que en estar sota l'aigua no té 

influència estètica encara que, com en tot, existeixen casos atípics com el d'alguns 

patrons de pesca que eviten determinats colors perquè diuen que espanten la pesca.  

La flotació és la zona que se submergeix alternativament 

entre la màxima i mínima càrrega del vaixell, mentre els 

costats corresponen a la zona del casc que no està en 

contacte amb l'aigua i els seus límits són la línia superior de 

la flotació i la part mes alta de l’amurada. En molts casos la 

flotació és tractada com l'obra viva (o almenys una part 

inferior d'ella) ja que una gran part del temps està 

submergida i també sofreix dels efectes d'incrustació.  En el        

Linia de flotació d’un buc                  cas de no ser tractada amb antiincrustants els sistemes de
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pintat solen estar basats en resines epoxi les primeres capes, per acabar amb dues capes 

de la mateixa família o, per facilitar el manteniment, amb resines acríliques (antigament 

s'usava el Hule Clorat avui en desús). Les resines acríliques i Hule Clorat, a diferència 

de les resines epoxi són d'un sol component (més fàcils d'utilitzar per la tripulació en el 

manteniment) i poden ser repintats sense necessitat de donar rugositat mitjançant 

dollejat o escatat de la superfície a pintar, ja que les vegades que pot ser pintada és 

il·limitada.  

                     

Hule colorat 

El color serà a elecció de l'armador sobre una carta de colors del fabricant, que és el més 

habitual. Hi ha armadors que tenen colors específics corporatius que seran els 

especificats en els seus projectes i que donen el nom al color.  

Respecte a la lluentor dependrà del tipus de resina triada en l'acabat. La resines 

alcídiques i acríliques són brillants mentre que les Hule Clorat i epoxi són setinades 

encara que durant molt curt espai de temps ja que sofreixen el fenomen físic de caleat 

per l'efecte de la llum del sol sobre la pintura, quedant en molt poc temps un aspecte 

mat.  

En la realitat, el buc sofreix unes dures condicions amb fregaments d’ estatxes i molls, 

cops de mar, i sobretot moltes hores de sol. Això fa que les pintures presentin de tot 

menys lluentor, malgrat que inicialment la seva lluentor fos alta.  

Les cobertes són les zones de trànsit i maniobra de buc (castell de proa, principal, i 

passadissos d'accés a les diferents àrees o pisos). Sofreixen grans cops per caigudes 

d'eines o objectes varis i fregaments. La coberta del castell i la principal són les zones 

que més es deterioren ja que són les que més s'usen. En contrapartida les cobertes són 

fàcils de mantenir per la seva accessibilitat. Els sistemes de protecció poden estar basats 

en imprimacions de silicat de zinc i resines epoxi en dues o tres capes. Els colors són  
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triats, igual que la resta del buc per l'armador i els més habituals són el verd intens i 

vermell. Aquest últim color és molt habitual en el sector naval a causa que mimetitza 

l'òxid produït per la corrosió.  

Fins a fa uns vint anys, a excepció dels fons, tancs de càrrega i llast, les pintures 

emprades eren d'un sol component (alquídiques o Hule Clorat). Això facilitava el 

manteniment del buc en moments de navegació o espera en port, per un elevat nombre 

de tripulants que portaven els bucs. Avui dia la tripulació és la mínima possible i el 

manteniment es deixa per als treballs en drassana per personal especialitzat, la qual cosa 

permet l'ús de pintures més sofisticades com les resines epoxi i poliuretans de dos 

components. Avui dia la superestructura és protegida amb imprimacions d'alta prestació, 

riques en zinc, epoxi, etc. mentre que els acabats són resines acríliques o alquídiques 

(brillants). Aquestes últimes són les resines més conegudes per tots. 

Actualment cada vegada més s'estan canviant els acabats a resines de poliuretà de dos 

components, alta lluentor i única pintura capaç de mantenir aquesta lluentor durant un 

temps raonable entre dos i quatre anys (molt diferents als alquídics uretanats o amb 

poliuretà que veiem en les drogueries, d'escassa resistència). Tot l'interior, sala de 

màquines, cabines, passadissos, etc., són pintats amb resines alquídiques. 

  

S’acaba de veure com es revesteix un buc normal d'avui dia però, evidentment no és una 

norma general ja que cada buc, depenent del tipus, el seu ús o decisió de l'armador, 

tindrà un tractament diferent.  

Es poden veure exemples molt diferents, els 

pesquers, on és habitual un manteniment pels propis 

mariners és normal l'ús de pintures d'un component i 

envàs petit, comprades en qualsevol tenda de pintura 

o magatzem d'efectes navals.  

Vaixell pesquer 
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En un transatlàntic on es preval l'estètica i 

la imatge, la importància de l'acabat és 

primordial. En aquests casos els acabats 

són basats en resines de poliuretà de dos 

components i alta lluentor.  

Un exemple més, en una plataforma 

petrolífera on l'estètica no és el primordial, 

sí la seva protecció i durabilitat.                      Vaixell transatlàntic  

 Els sistemes de protecció es calculen per a un període el més proper a la seva vida útil 

(15 o 20 anys).  

Plataforma petrolífera

2.1. Autiincrustants 

Els autoincrustants, també anomenats antifouling o patents, són un producte que conté 

biocides per prevenir l'adherència i el creixement d'organismes, microorganismes, flora i 

fauna marina en general. S'aplica sobre l'obra viva de les embarcacions per evitar 

aquesta adherència. 
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A totes les embarcacions que romanen immòbils en l'aigua, se'ls formen incrustacions 

en els fons, si no han estat prèviament tractades amb un recobriment antiincrustant. Les 

incrustacions es produeixen perquè petits organismes marins es fixen a l'embarcació, i 

en poques setmanes llimo, algues, túbules, balanos, etc. s'adhereixen fermament als 

fons. 

La finalitat dels antiincrustants és alliberar substàncies que impedeixin que els petits 

organismes s'adhereixin a l'embarcació. Les substàncies s'alliberen de tal forma que, en 

una capa d'aproximadament un mil·límetre d'espessor al voltant de l'embarcació, hi ha  

constantment el suficient material bioactiu que evita que els organismes es fixin i 

desenvolupin. 

Les incrustacions es produeixen més ràpidament a la llum del sol, i per tant seran més 

pronunciades en la línia de flotació i en el timó. La brutícia i la pol·lució en la superfície 

de l'aigua poden bloquejar el material bioactiu en la pintura i impedir el seu 

alliberament. Per tant, s'hauria d'aplicar una capa d’antiincrustant addicional en la línia 

de flotació i en el timó, doncs aquestes àrees sofreixen una agressió més severa. 

Organismes adherits en un vaixell 

Triar el antifouling correcte és molt important. S'han de prendre en compte factors com 

el tipus d'embarcació, la freqüència de navegació, la velocitat mitjana, el lloc on està 

amarrat, el tipus d'aigua i les marees.  
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Com els compostos bioactius en els antifoulings són relativament pesats, tendeixen a 

dipositar-se en el fons de l'envàs. Removent la pintura amb una vareta, aquestes 

substàncies s'incorporen fàcilment. És essencial agitar o remoure els antifoulings abans 

d'aplicar-los per assegurar que tota la pintura conté la mateixa quantitat de compostos 

bioactius. 

2.1.1. Autincrustants convencionals 

Són antiincrustants tous de tipus tradicional on el material bioactiu s'allibera en funció 

de la temperatura de l'aigua i del contingut salí entre altres factors. Els antiincrustants 

convencionals poden estar exposats a la intempèrie durant una setmana únicament.  

2.1.2. Antiincrustants autopulimentants

Aquests tipus d’antifoulings són de moderna tecnologia i, actualment, són els més 

utilitzats. Posseeixen un mecanisme pulimentant hidrodinàmic, és a dir, estan constituïts 

per resines especials que es dissolen gradualment en aigua a una velocitat que és 

autocontrolada químicament. Una vegada en servei, les seves propietats  

hidrodinàmiques i l'acabat extraordinàriament llis ajuden a la consecució d'elevades 

velocitats. Poden romandre fins a 3 mesos a la intempèrie abans de la botadura sense 

perdre les seves propietats. 

S'usa com a protecció antiincrustant d'embarcacions de fibres de vidre, fusta, 

contraxapat, acer i ferrociment. No es pot aplicar mai sobre alumini o aliatges lleugers, 

existeix risc de corrosió si hi hagués contacte directe. Per a aigües temperades i fredes. 
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2.1.3. Antiincrustants de matriu dura 

Aquestes pintures absorbeixen aigua mentre la part soluble de la resina es va 

desintegrant, deixant una estructura insoluble com una esponja rígida, s’omple d'aigua, 

a través de la qual es van dissolent, per difusió, les substàncies actives que eviten la 

incrustació del casc. Els antiincrustantes de tipus matriu dura són apropiats per a 

embarcacions a motor de mitjana i alta velocitat. Permeten un escatat en humit previ a la 

botadura per deixar el casc molt llis i pot netejar-se la línia de flotació de brutícia que 

podria aparèixer en aquesta zona. Poden quedar-se exposats a l'aire durant 3 mesos 

després de l'aplicació de l'última capa d’ antiincrustant abans de la botadura. 

L’antifouling de matriu dura sol utilitzar-se per a embarcacions, la velocitat de les quals 

no sigui major de 20 – 25 nusos (37,04 – 46,30 Km/h). No ha d'usar-se sobre alumini. 

És un antifouling de bona qualitat per a la protecció de fons i flotació d'embarcacions 

esportives i d'esbarjo, en aigües temperades. 

2.2. Poliuretans 

Són pintures d'acabat d'alt rendiment que conserven millor el color i la lluentor. 

consisteixen en una base i un catalitzador que es barregen perquè, una vegada aplicat, la 

pel·lícula s'assequi químicament formant una capa molt dura d'alta lluentor.  

Es pot aplicar a pistola, brotxa o corró. És de llarga durabilitat i conté filtres contra els 

rajos ultraviolat.  

El catalitzador pot reaccionar amb la humitat i provocar que la pintura es torni mat 

després de la seva aplicació. Per tant és molt important que la superfície estigui 

completament seca i que la humitat relativa no excedeixi el 65 %. No han d'aplicar-se 

esmalts de tipus poliuretà damunt d'esmalts d’ un component ja que podria causar un 

arrugament de la pintura antiga perquè els dissolvents del poliuretà atacaran l'esmalt 

sintètic. A més, les pintures d'un component són menys rígides que les pintures de dos 

components el que podria causar esquerdes del poliuretà. 
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2.3. Esmalts sintètics

Són acabats d'un component que, una vegada aplicats, s'assequen ràpidament mitjançant 

el contacte amb l'aire. Encara que la seva aplicació és més senzilla, el resultat obtingut, 

generalment, no és tan bo com el resultat d'un poliuretà. No obstant això, si es té poca 

experiència, s'aconseguiran millors resultats amb un producte de fàcil aplicació. 

A ser d'un sol component, no hi ha limits de temps per a l'aplicació i es pot guardar el 

producte que no s'hagi utilitzat tancant acuradament l'envàs. Els esmalts sintètics són 

menys rígids que els poliuretans i, per tant, són especialment indicats per a l'aplicació en 

embarcacions de fusta on el suport sofreix contraccions i dilatacions naturals. 

És un esmalt sintètic d'un component, apropiat per a l'aplicació en substrats de fibra de 

vidre, acer, alumini i, especialment, de fusta adequadament preparats i imprimacions. 

Pot aplicar-se a pistola aerogràfica, pistola sense aire, corró i brotxa.  

Té una bona resistència al gasoil, grasses i detergents, a l'ambient marí i les altes 

temperatures dels motors. 

2.4. Vernissos

Els vernissos protegeixen la fusta de l'agressiu ambient marí, realçant la seva bellesa 

natural i conservant el material. Igual que els esmalts pigmentats. 

2.4.1. Vernissos de poliuretà 

El vernís de poliuretà de dos components és pel vernissat de fusta exterior i interior en 

obra morta; apropiat quan es requereix un acabat de llarga durabilitat i d'extrema duresa.  

Proporciona un acabat excepcionalment durador i atractiu. No es recomana en 

immersió. 
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2.4.2. Vernissos sintètics 

El vernís sintètic d'un component proporciona un acabat setinat. És microporòs i permet 

que la fusta pugui “respirar”, evitant que es podreixi. És molt fàcil d'aplicar i asseca 

ràpidament. 

2.4.3. El vernissat 

Perquè el vernís penetri bé en la fusta, la primera capa ha de diluir-se amb un 20% del 

dissolvent indicat en l'etiqueta del pot, i la segona mà amb un 5-10%. És convenient 

escatar entre les dues capes.  

La fusta nova i neta ha de portar com a mínim 4-5 capes de vernís, i en moltes ocasions 

arriben fins i tot a aplicar-se més capes. És convenient escatar entre capes per obtenir 

una superfície realment dura i d'aspecte impecable.  

El vernís ha d'aplicar-se amb brotxa de truges fermes per evitar les bombolles d'aire. Per 

a la primera capa de vernís, s'ha d'usar una brotxa de truja curta que permeti una  

correcta penetració en la fusta. Això també ha de considerar-se en el cas de preferir 

pintar a pistola, per a això la majoria de vernissos estan indicats.  

2.5. Imprimacions

La funció més important de la imprimació és protegir el substrat i proveir una bona base 

per a les capes de pintura següents. La protecció que proporcionen evita que l'aigua 

penetri i deteriori els cascos de fusta i de fibra de vidre. En el cas de l'acer proporcionen 

una protecció antioxidant i, per l'alumini, eviten la corrosió galvànica. Addicionalment,  
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les imprimacions asseguren una bona adherència del sistema al substrat. Després del 

rentat, desgreixatge i polit és essencial seleccionar l'imprimació adequada. 

2.5.1. Imprimacions de dos components

És una imprimació epoxy altament impermeable sense dissolvents per a la prevenció i el 

tractament de l'osmosi. S'usa per a la protecció de l'obra viva en embarcacions de fibra 

de vidre i polièster o acer. 

Especialment recomanat per a la prevenció i el tractament de l'osmosi. S'aplica a corró i 

forma capes d'alt gruix sense desvinculacions. 

2.5.2. Imprimacions d’un component 

La imprimació sintètica de gran poder anticorrosiu i menys contaminant que el mini de 

plom convencional. Per acabats amb esmalts sintètics. 

Té dues funcions principals: 

- És una segelladora de clorocautxú per antifoulings envellits o desconeguts per         

al repintat de fons. 

- També s'especifica com a capa d'enllaç no-max (que no té interval màxim de 

repintat) entre capes d'imprimació epoxy i antifouling per assegurar l'adherència 

del antiincrustant.

2.6. Masilles  

Les massilles s'empren per omplir juntes, cràters o fissures o per perfilar el casc 

dissimulant irregularitats que després s'accentuarien amb l'aplicació d'esmalts brillants.  
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També s'apliquen massilles en l'obra viva per allisar la superfície i millorar el rendiment 

de l'embarcació però, en aquest cas, s'ha de segellar la massilla amb 3 capes 

d'imprimació epoxi perquè cap massilla és especialment impermeable ja que la seva 

funció única és omplir. Les massilles epoxy, però, són menys permeables que les 

massilles de polièster i, per tant, són més aconsellables per a l'ús en ambients marins. 

La massilla ha d'aplicar entre capes d'imprimació i no directament en el substrat. 

Per al farciment de petits forats o esquerdes es recomana l'ús d'una espàtula petita i per 

perfilar el casc en grans zones és més còmode treballar. 

És important no aplicar massa massilla per evitar gastar molt temps i esforç rebaixant-

lo. Les massilles epoxy són extremadament dures. Per tant, quan s'apliquen en substrats 

de fusta que pateixen contraccions i dilatacions, s'aconsella prèviament perfilar al 

màxim la zona a tractar mitjançant escatant per minimitzar la quantitat de massilla 

necessària. Després es recomana aplicar la massilla en capes primes per disminuir la 

duresa del producte. 

2.6.1. Massilla epoxy

És una massilla epoxi de dos components per a la reparació de petites zones, fissures i 

forats. És molt dura i té una elevada resistència contra l'impacte, l'abrasió i substàncies 

químiques. És apropiada per a ús en tot tipus de materials.

2.6.2. Massilla de poliester 

La massilla de polièster de dos components de ràpid curat per al farciment de juntes i 

cràters a obra morta. S'utilitza per omplir buits i irregularitats en superfícies defectuoses 

d'acer, fusta, polièster, etc. a la intempèrie. No és recomanable en immersió. 
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3. SITEMES DE PINTAT  

Un sistema de pintat és la seqüència de capes de diferents tipus de pintures que formen 

la totalitat de la pel·lícula de pintura. El sistema de pintat varia segons el substrat a 

pintar a causa del fet que existeixen pintures específiques per a diferents materials; fibra 

de vidre, acer, alumini, fusta, etc. Els sistemes de pintat també varien si es tracta del 

pintat de l'obra viva o de l'obra morta i, a més, depèn del tipus de projecte; nova 

construcció o manteniment i reparació. 

3.1. Pintat de la fibra de vidre 

Tot i que el gelcoat de les 

embarcacions de fibra de vidre és fort 

i durador, si no es protegeix es 

deteriora amb el pas del temps. 

Sobre la línia de flotació, la radiació 

ultraviolada del sol decolora i 

deteriora el gelcoat donant-li una 

aparença mat. Sota la línia de 

flotació, l'aigua penetra en el laminat                                         

Embarcació pintada amb fibra de vidre                                        a través de porus microscòpics i 

produeix osmosi. Amb un acurat manteniment de l'embarcació des del començament, es 

poden evitar aquests danys. 
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3.1.1. Pintat de l’obra nova  

Preparació de la superfície: 

1. Netejar i desgreixar. 

2. Baldejar amb aigua dolça i neta i deixar assecar. 

3. Polir amb paper de vidre de gra 180 i eliminar la pols. 

Es pot comprovar desgreixatge mullant una mica la superfície. Si es formen gotetes, s'ha 

de repetir el tractament. Si l'aigua s'estén, el desgreixatge és efectiu.

3.1.2. Pintat pel manteniment 

Reparació de la superfície: 

1. El casc està prèviament pintat, eliminar pintura malament adherida o   

esquerdada. 

2.  Netejar i desgreixar. 

3. Baldejar amb aigua dolça, netejar i deixar assecar. 

4. Polir amb paper de vidre de gra 180 i eliminar la pols. 

És més fàcil desprendre la cinta adhesiva quan la pintura està només seca a la pols i no 

completament endurida. 

Si la superfície a pintar està en bones condicions i no es desprèn pintura, no cal posar 

pegats amb imprimació ni massillar. Després de polir lleugerament es pot procedir a 

pintar directament sobre de la pintura existent. 

S'aconsella esperar entre 2 - 3 mesos després del pintat fins que la pintura està totalment 

endurida abans de polir. 
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3.1.3. La Osmosis

Encara que la fibra de vidre és un material molt resistent, està exposat al deteriorament 

per la intempèrie i els defectes en el casc que permeten que l'aigua del mar penetri a 

l'interior del laminat a través del gelcoat que actua com una membrana semi-permeable 

per un procés conegut com a osmosi. 

L'osmosi és un procés físic molt estès a la natura i que, aplicat al casc dels vaixells de 

fibra de vidre, pot causar una degradació del mateix. L'aigua que penetra al casc 

s'acumula en bombolles d'aire i reacciona amb substàncies presents en els materials 

utilitzats en la construcció. Aquestes substàncies químiques solubles i àvides d'aigua 

acceleren el procés d'absorció d'aquesta augmentant la pressió osmòtica en els punts de 

major acumulació d'aigua. 

En conseqüència, el gelcoat s'infla i es produeixen butllofes. Darrere del gelcoat s'haurà 

iniciat el procés de degradació del laminat que, amb el temps, pot arribar a afeblir 

l'estructura del casc de forma substancial. 

Osmosi en un vaixell de fibra de vidre 

3.1.3.1  Prevenció de l’osmosi

Com el tractament de reparació de l'osmosi és un procés complicat, lent i costós, és 

aconsellable dur a terme un tractament de prevenció que, mitjançant un esquema de 

pintat relativament senzill, protegeixi el casc i eviti futurs problemes. 
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Preparació de la superfície: 

El sistema preventiu s'aplica en un casc nou o després d'eliminar tota la pintura 

existent, desgreixatge i polit. Si el vaixell no és nou i ja ha passat un temps a 

l'aigua, és convenient comprovar que el laminat estigui sec abans de pintar.

3.1.3.2   Reparació de la osmosis

Abans de començar el procés cal dur a terme un diagnòstic per estar segur que realment 

es tracta d'un problema de tipus osmòtic. 

Símptomes de l'osmosi: 

• Presència de butllofes a la superfície amb líquid dins. 

• El líquid de les ampolles és enganxós i té olor a vinagre. 

• Amb un paper pH es pot mesurar l'acidesa del líquid. Una lectura entre 3 - 6 

indica la presència d'osmosi. 

• Mesures efectuades amb un higròmetre indiquen una alta taxa d'humitat dins 

del laminat. 

• Defectes en el gelcoat, petites fissures, forats molt fins, fibres blanquinoses 

prop de la superfície o excel·lents. 

Preparació de la superfície: 

1. Eliminar el gelcoat i tot el laminat en mal estat mitjançant peladora i / o 

sorrejament abrasiu. Sanejar les fibres seques i les zones on es trobaven les 

ampolles. 

2. Proporcionar rugositat a la superfície del laminat exposat per facilitar 

l'assecat del casc. 
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3. Baldejar freqüentment durant diverses setmanes amb aigua dolça i neta per 

tal de dissoldre les substàncies químiques dins del laminat i extreure ja que 

no s'evaporen amb un simple assecat. 

4. Deixar assecar el casc durant el temps que sigui necessari. Això dependrà del       

seu estat però pot durar diversos mesos. 

5. Controlar el procés d'assecat amb un higròmetre.

3.2. Pintat de la fusta 

La fusta s'ha utilitzat com a material de la construcció d'embarcacions des de fa molt 

temps. És un material natural i orgànic que, en l'ambient marí, pot patir diversos 

problemes. La fusta, quan conté humitat, pot ser atacada per fongs que causen la seva 

putrefacció. 

També absorbeix grans quantitats d'humitat que causen contraccions i dilatacions 

naturals produint problemes d'adherència en l'esquema de pintura i esquerdes si la 

pintura no és prou flexible. 

Per protegir la fusta contra aquests problemes i embellir-la, cal fer una correcta 

preparació de la superfície i aplicar l'esquema apropiat. Si la fusta està protegida 

eficaçment contra la humitat, el desgast i els raigs de sol, durarà molt de temps. 

Embarcació de fusta
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• Fustes nobles i dures: 

a) Roure: Fusta dura i densa, una mica oliosa i de color groc-marró. El 

contacte del taní que conté amb metalls fèrrics pot causar taques i 

corrosió. Ús: Costelles i quadernes, en fusteria interior i panells 

b) Caoba: Fusta noble i dura de color vermellós amb una llarga durada en 

l'aigua de mar. Ús: Taules, fusteria interior i panells 

c) Teca: Fusta dura i oliosa, de color daurat fosc amb una gran resistència 

a la putrefacció i al desgast. Ús: cobertes, fusteria exterior i interior, 

panells, passamans, regales, etc. 

d) Iroko: Fusta dura de mitjana densitat de color marró-rosat. Altament 

resistent al desgast. Ús: cobertes, regales, cornamuses, cofres 

• Fustes toves: 

Procedeixen d'arbres de creixement ràpid com les coníferes. Són menys 

denses que les fustes dures. Tenen millor resistència si es tallen en la 

direcció del vetes que si es tallen a través del color. Traspuen resina que 

s'ha d'eliminar amb cura per evitar la manca d'adherència d'un esquema 

de pintat. Ús: Pals, botalons, rems, construccions d'encolats d'epoxy. 
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3.2.1. Pintat de l’obra nova

Preparació de la superfície: 

1. Assegurar-se que la fusta està seca i neta. 

2. Desengreixar prestant especial atenció a fustes olioses com la teca i el iroko, 

desgreixar amb una acció més vigorosa. 

3. Polir la fusta amb un angle de 45 º al vetejat amb paper de gra 80-240. 

4. Eliminar la pols amb aspirador o raspall movent en el mateix sentit que el 

vetejat. 

5. Desengreixar de nou amb un drap sense aprest. 

3.2.2. Pintat pel manteniment

Reparació de la superfície:  

1. Mullar el terra amb aigua abans de començar a treballar.  

2. Donar diverses primeres mans espesses, que cobreixin els colors, o bé 

utilitzar una última mà d'esmalt. 

3. No és recomanable introduir les truges en la pintura més de la meitat de la 

seva longitud. 

4. No cal pintar donant cops de brotxa, sinó amb llargues pinzellades que 

tractarem que siguin el més uniformes possible. 

5. Quan la pintura està seca no hem de passar més el pinzell, ja que sinó 

deixaríem marques. 

6. Cuidar de la pols, s’intenta tenir sempre un drap mullat en aiguarràs amb què 

netejarem la superfície si s'hi presenta la pols. 

7. No pintar un dia de vent ni si fa fred. 

8. La primera mà pot donar-se amb corró, però comptant amb els pinzells per 

pintar les vores. 
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3.3. El pintat del acer

L'acer és un material molt utilitzat en la construcció de vaixells per la seva duresa, 

resistència, facilitat de producció, manejabilitat i impermeabilitat. En l'ambient marí 

aquest material necessita pintar per proporcionar una protecció anticorrosiva i un acabat 

estètic. 

  

El defecte de l'acer és la seva inestabilitat química en contacte amb l'aire i l'aigua. No 

obstant això, es pot combatre la corrosió amb una preparació de la superfície acurada i 

l'aplicació d'un esquema de pintat que proporcioni una barrera física a la humitat i 

l'oxigen, aïllant la superfície d'agents corrosius.

                                   Reparació d’un vaixell d’acer 

3.3.1. Pintat de l’obra nova 

Preparació de la superfície: 

Abans de pintar una superfície d'acer, s'ha de procedir a una minuciosa 

preparació de la mateixa, consistent en: 
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• Eliminar contaminants: òxid i altres subproductes de corrosió, sals i 

polucionants atmosfèrics, greix, brutícia, etc. 

• Esmenar defectes de construcció: cants vius, esquerdes, exfoliacions, 

cordons irregulars de soldadura. etc. 

• Eliminar la pellofa de laminació o calamina. 

Aquesta neteja té per finalitat aconseguir un contacte el més íntim possible entre l'acer i 

el recobriment, assegurant l'adherència entre ambdós i impedint la formació de 

corrosions prematures. 

Una embarcació ha d'estar protegida amb suficient nombre d'ànodes de zinc i no s'ha de 

pintar-hi. Si l'embarcació ha estat en terra durant algun temps, els ànodes de zinc 

oxidaran a la superfície, recobrint-se d'una capa blanquinosa d'òxid de zinc, reduint la 

seva efectivitat. Per tant s'ha de fixar la superfície abans de botar l'embarcació. 

Principalment són clorurs i sulfats de ferro (subproductes de corrosió en ambients 

marins i industrials), que són higroscòpiques i poden induir l'aparició posterior de 

butllofes. Per eliminar-s'ha de procedir a un rentat amb aigua dolça, preferiblement a 

pressió.

Defectes a reparar abans de xorrejar
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3.3.1.1 La calamina 

La calamina és una pel·lícula de color negre blavós, dura i ben adherida a l'acer. Està 

formada per diverses capes de diferents òxids de ferro i es forma espontàniament durant 

el procés de laminació en calent. Cal eliminar completament la calamina per sorrejat 

abrasiu ja que la seva presència provocaria una mala adherència del recobriment i 

l'aparició prematura de punts de corrosió. 

Corrosions prematures degudes a la presencia de calamina  

Contaminant Acer 

nou 

Acer 

recobert

Mètode 

Calamina Xorrejat abrasiu

Òxid Mètodes mecànics 

Xorrejat abrasiu

Oli i greix Detergents / emulsionants

Posterior aclarit

Sales Aigua dolça abundant

Pintura vella en mal estat Rasquetejat 

Raspallat 

Xorrejat abrasiu 

Decapants

Pols Bufat / raspallat / aspiració
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3.3.2. Pintat pel manteniment 

Reparació de la superfície:  

1.Es retira el casc de l'aigua i es deixa assecar. Això generalment es fa posant el 

vaixell en un dic sec o aixecant el casc amb una grua sobre els suports del gat 

hidràulic. 

2. Utilitzant l'espàtula i els draps, es neteja el casc i es treu tots els objectes 

estranys enganxats com els percebes o els anells de les algues. Es segellen els 

filtres d'aigua i altres ports a través del nucli i es posa l'hèlix i la seva caixa 

protectora en una bossa de lona gruixuda. 

3. Es renta a pressió el casc amb aigua freda. Aquesta pressió ha de ser de 2,000 

psi o superior. 

4. S'aplica el raig de sorra al casc amb un gra fi de 12 a 60 mls. S'ha d'assegurar 

que tota la pintura es tregui, fins i tot en les costures i els racons. 

5. Es renta el casc descobert amb aigua freda. Això traurà tota sorra i cristalls de 

sal que puguin estar ocults en esquerdes fines. Qualsevol matèria estranya a la 

superfície pot causar que a la pintura li surtin ampolles.  

6. Es deixa que el cas s'assequi, i després realitza una inspecció visual detallada 

per verificar la integritat estructural i l'oxidació i s'assegurarà que els filtres 

d'aigua i els ports tinguin un segell hermètic o estiguin soldats. S'elimina l'òxid 

amb un raspall de filferro fi i es neteja el lloc quan s'hagi acabat. Si hi ha 

oxidació extensa es consultarà amb un inspector de drassanes local perquè sigui 

revisada de manera exhaustiva i així, assegurar la seva innocuïtat. 
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3.4. El pintat del alumini

L'alumini és un material lleuger i fort que no es corroeix en contacte amb l'aigua i, per 

tant, molt apropiat per a la construcció naval. Porta una capa d'òxid que el protegeix 

però, aquesta capa, pot ser fàcilment danyada perquè és molt fina i, a més, pot ser 

atacada per sals de l'aigua de mar. En absència de la capa d'òxid, l'alumini es 

descompondrà ràpidament si es produeix corrosió galvànica. Això passa en ambients 

humits si l'alumini està en contacte amb ferro, llautó, coure i acer inoxidable. 

Per tant és molt important protegir les superfícies d'alumini amb imprimacions 

impermeables o amb tractament anòdic. A més, les pintures que es fan servir no poden 

contenir compostos metàl·lics, com l'òxid de coure que es troba en la major part dels 

antifoulings, perquè podrien reaccionar amb l'alumini. Compostos de tiocianat de coure 

són menys agressius en contacte amb l'alumini però també s'ha d'evitar el contacte 

directe. 

Vaixell d’alumini
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3.4.1. Pintat de l’obra nova 

Preparació de la superfície: 

Normalment, les superfícies d'alumini i acer galvanitzat porten una capa d'òxid que 

inhibeix l'adherència de pintures. En el cas de l'alumini, la capa d'òxid, encara que el seu 

espessor no sigui de més d'unes micres, és molt dura i difícil d'eliminar. Ha llevar abans 

de pintar. 

1. Netejar i desgreixar acuradament. 

2. Aclarir amb aigua dolça i deixar assecar. 

3. Sorrejat amb abrasiu que no siguin metàl·lics a baixa pressió o polir amb 

paper de gra 60 - 120 fins arribar al metall. 

4. Eliminar pols i rovell amb raspall, aspirador o aire a pressió. 

5. Aplicar immediatament una imprimació epoxy diluïda un 25% per evitar 

oxidació de la superfície. 

6. Si l'esquema de pintat existent està en mal estat, eliminar pintura mal adherida 

i procedir com si es tractés d'obra nova. 

7. Únicament es poden utilitzar antifouligs que no contenen coure. 

Han d'haver suficients ànodes de zinc en els fons de les embarcacions d'alumini, 

i s'ha de tenir cura de no aplicar pintura en els ànodes. Si l'embarcació ha estat 

en terra durant algun temps, els ànodes de zinc oxidaran a la superfície, 

recobrint-se d'una capa blanquinosa d'òxid de zinc, reduint la seva efectivitat. 

Per tant ha polir la superfície abans de botar l'embarcació. 

8. La primera capa d'imprimació epoxy s'ha de diluir un 25% per assegurar una 

millor adherència de l'esquema de pintat a l'alumini.
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3.4.2. Pintat pel manteniment 

Preparació de la superfície: 

1. Desengreixar i netejar 

2.  Aclarir amb aigua dolça i neta i deixar assecar

3. Eliminar pintura malament adherida 

4. Polir tota la superfície 

5. Eliminar la pols 

6. Reparar les ratllades i imperfeccions amb pegats d'imprimació i massilla fins 

arribar a les capes finals d'acabat o de antifoulings. 

En els pintats de manteniment solen trobar superfícies brutes de diferents contaminants, 

amb zones recobertes de pintura en bon o mal estat. La pintura en bon estat només ha de 

netejar superficialment, mentre que si està en mal estat s'ha d'eliminar com si d'un 

contaminant es tractés. 

3.5. Pintat de quilles i orses

Les quilles i orses solen ser de plom, ferro o acer pel que estan sotmeses a l'acció 

corrosiva de l'aigua de mar. Per tant s'ha de fer una acurada preparació de la superfície i 

aplicar un esquema protector amb imprimacions abans d'aplicar el antiincrustant. En 

moltes embarcacions noves la quilla està segellada amb fibra de vidre i gelcoat i, 

normalment, s'ha de tractar com qualsevol altra superfície de fibra de vidre. 
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Pintat de una quilla i una orça 

3.5.1. Pintat de l’obra nova 

Preparació de la superfície: 

- Plom:  

1. Rentar el substrat sense pintar. 

2. Baldejar amb abundant aigua dolça. 

3. Polir amb paper de vidre de gra 60 - 80 eliminant qualsevol tipus 

d'òxid. 

4. Eliminar la pols. 

5. Aplicar immediatament la primera capa d'imprimació perquè no torni a 

oxidar-se en contacte amb l'aire. 
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- Ferro i acer:  

1. Polir mitjançant disc abrasiu. 

2. Eliminar la pols. 

3.5.3. Pintat pel manteniment  

Preparació de la superfície: 

1. Revisar les capes existents de pintura 

2. Eliminar la pintura en mal estat o malament adherida mitjançant sorrejat 

abrasiu o disc abrasiu. Si la pintura està en mal estat en zones localitzades, 

poden eliminar mitjançant rascat i escatant els cants de la pintura en aquestes 

zones de pegats. 

3. Eliminar oli, greix i brutícia. 

4. Baldejar amb abundant aigua dolça. Les sals i altres contaminants han 

d'eliminar mitjançant aigua a pressió. 

5. Les zones oxidades s'han de tractar amb tela d'esmeril o raspall de pues 

metàl·liques. 

6. Eliminar la pols. 

7. Si s'han eliminat totes les capes de pintura existent, procedir a pintar d'acord 

amb el que especifica per a obra nova. 

8. En el cas d'un pegats, s'ha d'aplicar immediatament una capa d'imprimació per 

evitar que la superfície s'oxidi. 
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9. Després de vessar o polir, s'ha d'aplicar immediatament la primera capa 

d'imprimació per evitar que la superfície desprotegida s'oxidi. 

3.6. Pintat de les cobertes 

Les cobertes d'embarcacions, que no estan fetes de teca ni amb iroko, solen rebre un 

sistema de pintat resistent perquè no es desgastin amb el temps. Es recomana un 

esquema d'alt rendiment utilitzant un acabat de poliuretà. Per l'esquema a seguir es 

recomana procedir tal com està indicat en els esquemes de pintat per obra morta segons 

el substrat apropiat.  

Aplicació de pintura en la coberta d’una embarcació

3.7. Pintat de hèlix, eixos i cues  

El bronze i l'alumini són els materials que s'han de protegir en aquestes zones perquè 

tenen la mateixa tendència a incrustar i corroir que altres zones metàl·liques en 

immersió.  
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Aquestes peces de 

l'embarcació són de 

màxima importància i, si 

no es protegeixen 

adequadament podria 

veure afectat 

substancialment el 

rendiment de l'embarcació. 

A causa de la fricció amb 

l'aigua, és difícil assegurar 

l'adherència de la pintura i, 

Hèlix, eix i cua corroides           per tant, s'ha de fer una preparació meticulosa de la superfície. 

Preparació de la superfície: 

1. Eliminar olis, greix i altres contaminants. 

2. Aclarir amb aigua dolça i neta. Eliminar les sals mitjançant aigua a pressió i 

deixar assecar. 

3. Polir amb paper de vidre de gra 80 – 120. 

4. Eliminar la pols. 

5. Pel repintat és aconsellable eliminar tota la pintura existent per assegurar una 

millor adherència de l'esquema de pintat en aquesta zona d'alta turbulència i 

fricció a l'aigua. 

6.  Per mantenir el difusor net, invertir l'aerosol per purgar la vàlvula després 

del seu ús. Així evitarà que s'encalli. 

7. Les capes aplicades amb aerosol resulten molt més fines que l'aplicació per 

altres mètodes. Per obtenir un gruix adequat, es recomana aplicar almenys 3 

- 5 capes i preferiblement fins que s'hagi esgotat l'envàs. L'aplicació en 

diverses capes fines dóna millors resultats que una única capa gruixuda. 
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4. NORMATIVA 

Els antiincrustants són un treball important dins de l'OMI, que ja ha produït un Conveni 

Internacional que regula el control dels Sistemes Antiincrustants Perjudicials en els 

vaixells. 

Les pintures antiincrustants s'utilitzen per impedir que diferents formes de vida marina, 

com algues i mol · luscs, s'adhereixin al casc. Si un vaixell no és protegit per sistemes 

antiincrustants, el seu fons pot acumular fins a 150kg d'organismes no desitjats per 

metre quadrat del casc en menys de sis mesos de permanència en el mar. Aquestes 

incrustacions condueixen a un augment en el consum de combustible de fins a un 50%. 

L'ús de sistemes antiincrustants proporciona al propietari del vaixell un estalvi directe 

en combustible i una disponibilitat major del vaixell, ja que no ha de passar tant de 

temps en dic sec. 

En els primers temps de la navegació, la calç i posteriorment compostos d'arsènic i 

mercuri i DDT, s'utilitzaven per revestir els cascos dels vaixells i així actuar com 

sistemes antiincrustants. Durant els anys seixanta la indústria química va desenvolupar 

eficaces i efectives pintures antiincrustants utilitzant compostos metàl · lics, en 

particular el tributil de Estany (Tributyltin TBT). El TBT ha estat descrita com la 

substància més tòxica introduïda deliberadament en el medi ambient marí. S'usa com a 

fungicida, bactericida, insecticida i preservador de la fusta, se sap que és nociu per a una 

sèrie d'organismes aquàtics, incloent microalgues, mol · luscs i crustacis, peixos i alguns 

invertebrats. Com biocida resulta molt efectiu en la pintura antiincrustant per mantenir 

llisos i nets els cascos de vaixells i bots. Quan es va introduir en aquestes pintures es va 

considerar menys nociu que alguns dels biocides utilitzats fins al moment, com el DDT 

o l'arsènic. El seu principal problema és la seva persistència en el medi ambient marí. 

En els anys setanta la majoria dels vaixells tenien TBT en la pintura dels seus cascos. 
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Un bon biocida per ser utilitzat en sistemes antiincrustants ha de tenir les següents 

característiques: 

            - Àmplia activitat d'espectre 

- Baixa toxicitat per als mamífers 

- Baixa solubilitat en aigua 

- No originar bioacumulació en la cadena alimentària 

- No ser persistent en el medi ambient 

- Ser compatible amb les matèries primeres de la pintura 

- Bona relació preu-efectivitat 

A finals dels anys seixanta es van descobrir les anomenades pintures autopulimentants 

en què els compostos organoestànnics estan químicament units a la base polimèrica. 

L'índex de filtració d'aquestes pintures està controlat perquè el biocida és alliberat quan 

l'aigua del mar reacciona amb la capa externa de la pintura. Un cop es desgasta la capa 

externa, la reacció per alliberar el biocida comença de nou amb la capa. D'aquesta 

manera l'índex de filtració és el mateix durant lavida de la pintura i això va fer possible 

que els vaixells funcionessin fins 60 mesos sense tornar a pintar. 

Les pintures autopulimentantes que contenien TBT eren, i continuen sent, un èxit 

enorme en la indústria marítima. Però aviat va ser evident que calia pagar un preu 

mediambiental molt alt pel seu ús. Els compostos organoestànnics persisteixen en el 

aigua i als sediments, matant altres vides marines diferents de les adherides als 

cascos dels vaixells, i possiblement penetrant en la cadena alimentària. En els anys 

setanta i vuitanta, es van trobar grans concentracions de TBT en el marisc en la 

costa de França, això va originar un col · lapse comercial i va impulsar a molts països a 

actuar i reforçar algunes restriccions en l'ús de TBT en les pintures antiincrustants. 

Des de 1982 a França, 1987 al Regne Unit, i en altres països des de finals dels 

vuitanta i començaments dels noranta, està prohibit l'ús de pintures TBT en vaixells 

amb menys de 25 metres d'eslora. Això va fer que la situació millorés molt en dàrsenes 

per a embarcacions petites i en ports protegits on l'ús d'aquestes pintures en vaixells 

d'esbarjo havia predominat. 
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No obstant això, a la fi models vuitanta i en els anys noranta s'observa una contaminació 

deguda al TBT més estesa, que afectava unes 150 espècies de caragols marins a nivell 

mundial. També es va observar una àmplia acumulació de residus en mamífers marins, 

tot això va portar a noves trucades per aconseguir que les prohibicions anteriors es 

extendierana tots els vaixells independentment de la seva mida. 

Com a conseqüència de l'TBT, el cargol marí porpra i altres espècies relacionades amb 

ell es troben molt properes de l'extinció en moltes zones. 

El 1988, el problema va ser traslladat al Comitè de Protecció del Medi ambient Marí 

(MEPC) de l'OMI ia l'Agència de les Nacions Unides encarregada de la seguretat 

marítima i de la prevenció de contaminació marina. A l'abril de 1990, el tercer 

Symposium Internacional de organoestànnics celebrat a Mònaco va reconèixer que 

l'OMI era l'organisme adequat per adoptar mesures internacionals que regulessin l'ús de 

sistemes antiincrustants. El MEPC en el seu 30 Congrés va adoptar la Resolució sobre 

mesures per controlar els potencials impactes adversos associats amb l'ús de compostos 

TBT en les pintures antiincrustants. Aquesta resolució recomana que els governs 

adoptin mesures per eliminar l'ús de pintura antiincrustant contenint TBT en vaixells 

amb casc que no sigui d'alumini de menys de 25 metres d'eslora i eliminar l'ús de 

pintures antiincrustants amb un índex mitjà de filtració de més de 4 micrograms de TBT 

per cm2 i dia. 

La resolució demanava una prohibició en qualsevol nova aplicació de TBT per a gener 

de 2003 i una prohibició total en l'ús de TBT per a gener de 2008. Aquestes prohibicions 

exigeixen la recerca d'alternatives viables. 

Existeix en l'actualitat una recerca activa d'alternatives al TBT per a la pintura del 

fons dels vaixells per aconseguir superfícies molt llises sobre les quals no es puguin 

adherir els organismes, combinades amb un tipus de biocida orgànic amb baix índex de 

filtració. Hi ha organismes en el món natural que són molt poc afectats per la 

incrustació, per exemple el corall i els amfibis. No obstant això, hi ha molta prudència a 
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l'hora de donar a conèixer els resultats d'aquestes investigacions, atès que existeix una 

forta competència per desenvolupar la primera alternativa viable. 

4.1. Normativa dins del Estat Espanyol  

La normativa a l'Estat Espanyol segueix les normes de l'Organització Marítima 

Internacional (OMI), de la qual Espanya forma part, i són les següents: 

- No es podran comercialitzar com a substàncies i components de preparats quan 

actuïn com a biocides antiincrustants convencionals on no estiguin units 

químicament a la resina principal de la pintura. 

- No es podran comercialitzar ni utilitzar com a substàncies i components de 

preparats que actuïn com a biocides destinats a impedir les incrustacions de 

microorganismes, plantes o animals en: 

a) Totes les embarcacions, independentment de la seva eslora, destinades 

a ser utilitzades en canals marins, costaners, estuaris, vies de navegació 

interior i llacs. 

b) Les caixes, flotadors o xarxes o qualsevol altre aparell o equip utilitzat 

en piscicultura i conquilicultura. 

c) Qualsevol equip o aparell submergit total o parcialment. 

- No s'admetran com a substàncies i components de preparats destinats a ser 

utilitzats en el tractament d'aigües industrials. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL VAIXELL  

Hi va haver uns anys, en la transició del segle XX al segle XXI, en què la flota de 

Boluda Lines es va incrementar de forma considerable amb un grup de vaixells de 

segona mà que atenien les línies comercials de la històrica Naviera Pinillos, adquirida a 

l'octubre de 1997 pel navilier valencià Vicente Boluda. 

Es va obrir llavors una nova etapa en què els tradicionals noms de rius de la geografia 

espanyola que distingien la flota de Pinillos des de la dècada dels anys vint, van ser 

substituïts per altres que sempre porten la lletra B identificativa de Boluda. 

Vaixell Verónica B

En plena eufòria d'expansió, Boluda es va llançar a un ambiciós pla de flota, comprant o 

llogant vaixells portacontenidors, de càrrega rodada, petroliers de productes, barcasses 

de "bunkering", remolcadors de salvament i una drassana, uns per obrir noves línies o 

competir obertament i altres a propietaris en dificultats, amb la qual cosa, en molt poc 

temps, el tonatge acumulat va situar a aquest personatge en primera línia de la Marina 

Mercant nacional. 
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Entre 1998 i 2006, Boluda va incorporar sis vaixells portacontenidors de més capacitat 

de càrrega que els vaixells procedents de Naviera Pinillos. 

5.1. Característiques generals del Verónica B 

Boluda Corporació Marítima va noliejat el vaixell Portacontenedor Ruiloba, en la 

modalitat de "casc nu" i des de novembre de 2009 navega amb el nou nom de Verónica 

B i la contrasenya de la companyia propietat del destacat navilier valencià Vicente 

Boluda, adscrits a la línia regular Canàries-Península. 

Línia de cabotatge  
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Aquest vaixell és propietat de Companyia Trasatlántica Espanyola i està inscrit en la 

matrícula naval de Santa Creu de Tenerife. 

És un vaixell construït a la drassana Hijos de J. Barreres, a Vigo, i va entrar en servei al 

gener de 2008. Amb la seva posada en servei va rellevar als vaixells portacontenidors 

Canària i Fernando M. Pereda, que van ser venuts a una societat alemanya. 

És un vaixell de 14.016 tones brutes (GT) i 18.091 tones de pes mort i mesura 159,40 

metres d'eslora total, 24,80 de màniga i 9,50 de calat màxim. Està propulsat per un 

motor dièsel de 10.395 kw, que li permet desenvolupar una velocitat de 20 nusos. Té 

capacitat per a 1.267 TEU (21539 tones), d'ells 170 (28090 tones) frigorífics. 

El vaixell pertany a la més avançada generació de portacontenidors construïts en els 

últims temps a Europa. A més, respon també a un disseny funcional i modern basat en 

l'operativitat que, juntament amb la flexibilitat en temps i espai de les maniobres de 

càrrega i descàrrega, el converteix en el vaixell de la seva classe de tonatge similar més 

polivalent de tota la flota espanyola . Els plànols i desenvolupament del projecte han 

estat realitzats per la firma Enginyeria i Serveis Tecnor. 

El vaixell Verónica B incorpora sistemes que garanteixen una màxima seguretat i 

comoditat, tant als seus tripulants com a la càrrega, i certifica la seva capacitat per  

afrontar les més dures condicions de la mar en el seu trànsit regular. 

Un altre element a destacar és el confort que aporta a la tripulació: el seu paràmetre 

respecte a acceleracions verticals es troba entre els més baixos que existeixen dins de 

l'última generació de vaixells portacontenidors construïts al món durant els últims 20 

anys. 

L'estructura del buc està enterament soldada, amb doble fons i una coberta principal, 

superestructura i cambra de màquines a popa. Disposa de proa de bulb i popa d'estampa, 

dissenyada aquesta última per la propulsió mitjançant una hèlix de disseny d'última 

generació, de pas variable, accionada per un motor dièsel marí de quatre temps.  
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Disposa, així mateix, de dues hèlixs d'empenta transversal a proa per les maniobres en 

port i han estat construïts d'acord amb els reglaments i sota vigilància especial de Lloyd 

's Register per aconseguir el seu corresponent cota. 

El vaixell està proveït de vuit cellers amb capacitat per a cinc altures de contenidors. 

Cada celler pot carregar en sentit longitudinal contenidors de 40 peus (12.192m) o dos 

contenidors de 20 peus (6.0960m), excepte el primer celler de proa que és apta per a 

contenidors de 20 peus. 

L'estiba en bodegues és totalment mòbil per als contenidors de 40 peus. El disseny del 

sistema cel · lular de cellers per al transport de contenidors és obra de TEC Container. 

Els cellers compten amb guies laterals i accessoris en el doble fons per a fixació dels 

cons de la primera capa de contenidors de 20 peus. 

Sobre les braçoles de les escotilles s'han muntat les corresponents tapes, formades per 

panells tipus pontó, dimensionats per suportar una càrrega equivalent a quatre o cinc 

altures de contenidors. Els contenidors sobre la braçola d'escotilles s'estenen per tota la 

mànega del vaixell. Les tapes han estat subministrades per l'empresa SP Consultors i 

Serveis. 

Els panells tipus pontó estan dissenyats perquè puguin desmuntar de manera individual, 

amb un pes total que no supera les 30 tones per unitat, i el maneig pot fer mitjançant la  

utilització de les grues del port usades normalment per a les operacions de càrrega i 

descàrrega de els contenidors. Sobre les tapes d'escotilla de dos cellers no consecutives, 

com la número 3 i 5, es poden estibar contenidors de 45 (13,715 m) peus en un nombre 

màxim de 80 (24,384 m). 

Tots els contenidors situats en els cellers i sobre les tapes d'escotilla són de tipus ISO o 

Euro indistintament: 9 en el sentit transversal de la màniga sobre la coberta tipus Euro, 

o deu a la màniga de tipus ISO, excepte al celler número 2 , que únicament poden 

disposar nou. 
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Com s'ha indicat, pot transportar 170 contenidors refrigerats, dels quals 120 van sobre 

coberta, i altres 50 es paguen en els cellers número 4 i 6, les boques es troben a la zona 

de popa. Tot l'equip d'estiba i amarratge dels contenidors ha estat subministrat per la 

firma TEC Container. 

El casc del vaixell està construït íntegrament amb estructures de planxes d'acer, 

anomenades xapa naval, per requerir condicions especials. 
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Nom : Verónica B 

Propietari : Confidence Trade, S.L. 

Fletador: Naviera Rocío, S.L. 

Distintiu de trucada: CQNP 

Bandera: Portugal 

Port de registre: Madeira 

Eslora total: 159.8 m 

Eslora entre perpendiculars : 143.0 m 

Màniga: 24.8 m 

Puntal: 14.0 m 

Calat d’estiu: 9.50 m 

Calat aeri: 42.5 m desde la quilla 

Desplazament: 24,498.90 tm 

Pes mort: 18,213.68 TM 

T x cm: 33 TM 

TRB: 14,016.0 TM 

TRN: 6,285.20 TM 

Desplazament en rosca: 6,285.22 TM 

Velocitat: 18 nudos 

Ancora de babor: 10 grilletes 

Ancora d’estribor: 10 grilletes 

Hélix de proa: 2 X 650 HP cadascuna 

Motor principal: Wärtsilä® 10,395 KW 

Número IMO: 9348625 

Posta de quilla: 17/02/2006 

Entrega del buc: 27/07/2007 

Número máxim de tripulants: 20 

Tripulació mínima: 12 

Capacitat: 1256 TEUS (21352 tones) 

Clasificació: Germanische Lloyds +100 A5 IW C2P58, CONTAINER SHIP,+MC AUT 
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6. PROPOSTA DE PINTAT  

En la construcció d'un vaixell la pintura no és només un element decoratiu, és molt més 

important, per la protecció que proporciona als materials utilitzats davant les agressions 

de l'ús, el sol i la mar. 

    6.1. L'acer

L'acer és un material molt utilitzat en la construcció de vaixells per la seva duresa, 

resistència, facilitat de producció, manejabilitat i impermeabilitat. En l'ambient marí 

aquest material necessita ser pintat per proporcionar una protecció anticorrosiva i un 

acabat estètic. 

El defecte de l'acer és la seva inestabilitat química en contacte amb l'aire i l'aigua. No 

obstant això, es pot combatre la corrosió amb una preparació de la superfície acurada i 

l'aplicació d'un esquema de pintat que proporcioni una barrera física a la humitat i 

l'oxigen, aïllant la superfície d'agents corrosius.

                           Corrosió del acer 
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La corrosió és el procés natural pel qual el metall s'altera i deteriora a través de 

reaccions químiques o electroquímiques. L'òxid és simplement el producte d'una reacció 

química en el qual l'oxigen lliure en l'aire o en l'aigua es combinen amb els ions del 

metall base. En el cas de l'acer dels ions fèrrics formen òxid fèrric. La degradació 

química simple de l'acer o oxidació passa realment bastant poc a poc quan el procés 

queda lliurat a la seva pròpia cadència. Aquesta degradació es produeix tot i que l'acer 

estigui submergit en aigua de mar. La capa d'òxid superficial que es forma s'aïlla en si 

mateix a l'acer que queda sota, de manera que no continuarà el procés químic d'oxidació 

si no es torna a posar a l'acer net en contacte amb oxigen. 

Gràfica corrosió - temperatura 
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6.2. Especificacions pel pintat de l’obra viva 

L'elecció del antivegetatiu depèn de diversos factors com: 

- La temperatura mitjana de l'aigua: 24 º C 

Temperatura superficial del mar

- Les hores navegació: 160 hores setmanals. 

- El tipus de pintura: patents de tipus de matriu dura. 

- La quantitat de quilos necesaris es calcula en funció de l'eslora de flotació, el 

calat i la màniga del vaixell: Superfície = Eslora de flotació x (Màniga + Calat)   

= 148 x (24,8+42,5) = 9960,4 m2.  

L’eslora de flotació correspon al 85% del puntal mínim mesurat desde la roda, per 

tant l’eslora de flotació del Verònica B és de 148 metres.  
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6.3. Procediment

6.3.1. Inspecció del vaixell 

Primerament, es treuren les capes d'òxid, sobretot la calamina que es produeix en 

laminar les planxes i perfils. Per a això s'usarà un raig de sorra o granalla i es deixaran 

les superfícies totalment netes abans de protegir-les. En ser un acer prepintat, els talls, 

ratllades i soldadures caldrà protegir-los i per això n'hi ha prou amb una polidora de 

carboni o silici, que a més garanteixen l'adhesió mecànica. 

La següent fase serà la neteja de tot el greix i brutícia amb draps humitejats amb el 

dissolvent. Després d'assecar i rascar, el casc serà examinat amb atenció per veure danys 

i adherències d'incrustacions. 

La pintura solta i les ampolles també seran eliminades per rascat fins la superfície sana. 

Proa del Verónica B 
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6.3.2. Preparació de la superfície 

Les superfícies a pintar es netejaran i s'assecaran per quedar lliures d'oli o greix. Sobre 

la superfície nua s'aplicarà primer la imprimació, omplint entre capes amb massilla 

epoxi per aconseguir un bona corba. 

Amb l'anti-fouling existent s'escatarà en humit lleugerament per eliminar petits trossos i 

'ampolles' a la pintura. 

Les hèlixs es netejaran amb un trepant potent i un raspall de filferro per donar un acabat 

polit suau. Finalment, es rentarà per eliminar la pols. 

Superficie de babor laminada i neta
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6.3.3. Ànodes de sacrifici 

Abans de començar amb la pintura antifouling es revisaran els ànodes de sacrifici i 

canviaran encara que no estiguin gastats del tot. Però el més important és no tapar-

los amb pintura ja que llavors no complirien la seva funció. Estan fets de zinc que en 

ser més electronegatiu que altres metalls i s'oxidarà abans i per tant protegirà els 

altres elements metàl · lics sota l'aigua com són l'hèlix, els coixinets del timó, l'orsa i 

bulb de ferro fosos, i altres cargols i elements de subjecció que es troben en la 

carena. 

Superficie avans de masillar 
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6.3.4. Massillat i imprimació 

És inevitable no massillar les superfícies per millorar l'aparença del casc, encara que 

aquests productes, en general, debiliten el sistema de pintura. S'evitarà el massillat de 

fons i zona de la línia de flotació. 

L’aplicació d'imprimació serà al nucli per sota de la línia de flotació. Sobre les zones 

nues i emplenades, s'aplicaran pegats de imprimació per assegurar la bona adherència de 

les capes següents. No obstant això per a les zones petites de pegats, s'aplicarà la 

imprimació amb un component. 
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7. CONCLUSIONS  

a. Aquest treball m’ha permès aplicar els coneixements sobre pintures i 

procediments de les tècniques de pintat de l’obra viva dels vaixells.  

b. S’ha fet l’analisi de l’esquema de pintat del vaixell Verónica B.  

c. S’ha pogut valorar el resultat de processos de pintat anteriors i els defectes que 

han aparegut.  

d. S’ha propossat pel cas estudiat el següent esquema:  

- La primera capa se li hauria d'aplicar un antioxidant amb fosfat de zinc 

com a element inhibidor de la corrosió. 

- La imprimació hauria de ser epoxy de dos components, ja que només cal                

donar una lleugera capa i després d'aquesta primera capa d'imprimació, 

s'hauria de donar massilla epoxi de dos components i col · locar amb 

moderació on sigui realment necessari. 

- Per finalitzar s'hauria d'aplicar una capa més sobre les zones de major 

turbulència, com ara,  la línia de flotació, la quilla, el timó, etc, ja que 

aquestes àrees experimenten més turbulències amb el que la pintura es 

desgastarà abans. 

- La pintura que porta en l'obra viva és diferent a la resta del vaixell, ja que 

és una pintura que amb el "cop de mar" no cau. 
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e. S’ha considerat que per aconseguir els millors resultats en utilitzar la pintura 

com un recobriment inhibidor de corrosió en les estructures d'acer, caldria tenir 

en compte: 

- La correcta preparació del suport 

- El tipus adequat d'imprimació triat i la seva correcta aplicació 

- La capa de recobriment triada, compatible amb la imprimació i la seva 

correcta aplicació 

-  El fàcil manteniment 

f. Les noves pintures antiincrustants milloren la prevenció de la contaminació de 

l'aigua marina però no la eradiquen completament. 

g. Es fa necessari formular revestiments amb components que no produeixin 

efectes nocius en l'ecosistema. 

�
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