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1‐ Introducció
1.

Introducció

Hem viscut tota la vida en un poble mariner i actualment treballem en un taller d’instal∙lació i
reparació d’embarcacions.
Sempre hem estat en contacte amb els mariners i patrons de les embarcacions de pesca i al
llarg dels anys hem anat veient la seva evolució. Actualment, l’augment dels costos,
principalment el preu del combustible, i la baixada del preu del peix, tant per l’excés de peix
com per la entrada de peix d’altres zones, fa que els pescadors estiguin en una situació
especialment complicada.
La flota pesquera va beneficiar‐se d’una gran modernització a finals dels 90 gràcies a les
subvencions de la Comunitat Europea, però en els darrers anys han anat desapareixent
aquestes ajudes i cada cop es fa més important el control de les despeses per que continuï
sent rentable viure de la pesca.
Aquests factors han fet que haguéssim decidit fer el Projecte de Final de Carrera sobre els
costos de la propietat d’un pesquer.
Hem agafat com a exemple una embarcació típica del port de Sant Carles de la Ràpita, d’uns 19
metres d’eslora amb un motor de 600 cv de potència.
El motor que porta actualment és antic i és possible que s’hagi de fer una reparació general en
breu. Tenint en compte aquesta situació creiem que és el moment ideal per a estudiar els
costos que pot tenir l’embarcació en cas de reparar el motor vell i poder‐los comparar amb els
costos que suposaria renovar el motor instal∙lant‐ne un de més modern amb menys consum i
uns costos de manteniment inferiors.
Aquest estudi el farem segons l’anomenat “Cost Total de la Propietat” o “Total Cost of
Ownership” (TCO). En el TCO hi intervenen molts de factors, valor de compra, valor de venta,
manteniment, cost de les reparacions, cost del combustible, etc.
Els factors més importants són el cost de compra, el manteniment i el consum de combustible.
Ens centrarem en aquests tres factors per a poder comparar els costos de reparar el motor
(desmuntar, reparar, muntar, manteniment i consum) en front dels costos d’instal∙lar un
motor nou (desmuntar vell, projecte, comprar nou, muntar nou, manteniment i consum).
Respecte al tema del consum considerarem el fet que les zones de pesca es troben a pocs
quilòmetres del Parc Natural del Delta de l’Ebre. D’aquesta manera, a banda de l’impacte
econòmic també estudiarem l’impacte ambiental del motor nou i del vell.
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1.1 Entorn socioeconòmic de la pesca a la zona.
La Població
Sant Carles de la Ràpita ha estat una població lligada al mar i a la badia dels Alfacs des de la
seva formació. Com a badia tancada havia estat des de fa molts anys un port de recalada de
vaixells de tot tipus, tot i que no hi havia cap nucli urbà.
El seu nom prové del mot àrab “ribath” que significa “lloc de peregrinació” o “ràbida” que
significa “Torre de Defensa”. Hi va haver un centre religiós – militar musulmà fins a la
reconquesta.
Posteriorment van estar a la zona una petita comunitat de religioses (1.304 – 1.579), que va fer
que es crees un petit nucli urbà format per pescadors. Quan les religioses van marxar es van
quedar els mariners a la zona i també uns quants pagesos.
Amb el regnat del rei Carles III hi va haver la constitució de la reial població amb el nom de
Sant Carles de la Ràpita (1.780). En aquells temps, es van iniciar també les obres del Canal de
Navegació d’Amposta a la Ràpita. El canal es construí entre el riu Ebre, a Amposta, i el port dels
Alfacs, a Sant Carles, per tal d’evitar les dificultats que la desembocadura de l’Ebre oferia a la
navegació fluvial. Tanmateix, situat al nivell de la mar i del riu, anà omplint‐se de sorra i calgué
abandonar‐lo pel cost elevat de la seva conservació.

Imatge 1 ‐ Canal de navegació sec amb magatzem “Les Casotes”. (Llibre: LA RAPITA EN EL TEMPS)

Es va tornar a intentar prop d’un segle desprès però la competència amb el ferrocarril va fer
inviable l’ús del canal. Així doncs, va quedar abandonat tot el que s’havien fet tant els canals
com els edificis principals i els magatzems.
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Actualment s’ha reformat un dels magatzems, conegut popularment com “Les Casotes” i
l’espai l’ocupa el Museu de la Mar de l’Ebre.

Imatge 2 – Magatzem “Les Casotes”, actualment Museu de la Mar. (Angel Cornet, Març 2.014)

Un altre gran projecte inacabat va ser l’arribada del ferrocarril des de La Puebla de Hijar
(Terol). Es va començar a construir el 1.880 i l’últim tram que es va acabar va ser fins a Tortosa
el 1.942 amb mà d’obra dels presoners de guerra republicans. Tot i que estava feta l’esplanada
fins a Sant Carles de la Ràpita, les vies no es van arribar a posar mai i la línia fins a Tortosa es va
tancar definitivament el 1.973.
No hi ha cap gran industria a la població. Hi va haver una industria química de l’empresa Cros
(actual Ercros) que va tancar cap als anys 80 i també les Salines de la Trinitat.
Les salines es van començar a explotar pels Àrabs cap al segle XII i encara estan en
funcionament en l’actualitat, amb una producció anual de prop de 25.000 tones de sal.

Imatge3 – Les Salines de la Trinitat amb La Ràpita i la serralada del Montsià al fons.
(http://www.infosa.com/)
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El port i la pesca
Les dades més antigues sobre la pesca a Sant Carles de la Ràpita fan referència a l’explotació
dels canals de l’Encanyissada. Es tracta d’una llacuna d’unes 880 hectàrees amb una
profunditat aproximada de 80 cm. Es creu que ja era un lloc de pesca cap al segle XII. Els
mètodes de pesca tradicionals emprats a la llacuna eren molt variats, gànguils, bussons, rall,
tresmall, etc.; però entre tots ells s’ha de destacar la pantena. La pantena és un mètode
tradicional de pesca d’una gran antiguitat i consisteix en un art fix, calat de banda a banda del
canal de Sant Pere que comunica la llacuna amb el mar. Una estructura fixa sosté un seguit de
xarxes en forma d’embut. El peix en voler sortir al mar ha de passar per força pel cos on els
pescadors els capturen. Aquesta pesca es troba gestionada per la Confraria de Sant Pere que
en té la concessió des del 1879.

Imatge 4 – Vista de l’estructura de pesca al Canal de Sant Pere. (Angel Cornet, Gener 2.014)

El port dels Alfacs era lloc d’aturada de velers i vapors estrangers i vaixells de companyies
navilieres de Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao, etc. Als anys 30 hi havia al port de la Ràpita
prop de 30 vaixells a motor i uns 200 a vela. Les embarcacions quedaven en badia, de manera
que les operacions de càrrega i descàrrega s’havien de fer amb les anomenades “muletes”,
embarcacions de rems de petita eslora i poc calat que podien arribar fins a més prop de la
costa. Encara a dia d’avui es conserva la tradició de les regates de “muletes”, recordant les
competicions entre els diferents estibadors (camàlics com se’ls diu a la zona).

Imatge 5 – Anys 30 – Escola a primer terme, pesquers assecant xarxes. (Llibre: LA RAPITA EN EL TEMPS)
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A banda del comerç i la pesca, es va anar creant una forta industria auxiliar de la pesca a la
zona, tallers, reparadors de xarxes, “arrieros” (majoristes de peix), drassanes, transportistes,
etc.

Imatge 6 – Varada embarcació a “Les Bassetes” abans de ser cobertes. (Dassoy fotògraf – Recull d’imatges)

El fet que hi hagués una badia tancada ha facilitat el desenvolupament de la pesca a la zona
des de molt abans que es crees el port, tot i que les embarcacions eren bastant petites i
anaven a vela. Es va crear un petit port per a protegir la zona dels vents del sud i es va
convertir en el port pesquer.

.
Imatge 7 – “Punta Vella”, el primer port. Pesquers a vela i vapor al fons. (Llibre: LA RAPITA EN EL TEMPS)

Al mateix lloc on hi havia el port pesquer, es va crear un gran braç que es va convertir en el
port comercial. Finalment, es va construir el port pesquer. La zona del Club Nàutic actual, es va
passar a anomenar com el “Port Vell”.
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Amb la construcció del port pesquer nou, que es va acabar el 1954, va anar augmentant el
nombre captures i embarcacions fins a un màxim a principis dels 90. En aquestos anys hi va
haver en actiu 195 embarcacions de pesca, entre arrossegament i arts menors. Tot i que ja hi
havia moltes embarcacions de fibra de vidre, especialment en esbarjo, la majoria de les que hi
havia a la zona eren les antigues de fusta, moltes amb més de 40 anys d’antiguitat, però que
s’havien anat adaptant a la manera de treballar moderna.
Les embarcacions dels anys 70 portaven un pal alt al centre de l’embarcació que els servia per
a hissar la xarxa un cop havien agafat el peix. Tenien un aparell per a pujar el cable fins a les
portes, però la resta, les malletes i la xarxa s’hissava a mans i pels costats de la embarcació.
Aquest pal també servia per a poder deixar la xarxa estesa durant el temps quant no estaven
pescant. Les xarxes eren de cotó i es feien malbé si quedaven humides.

Imatge 8 – Port Pesquer nou al 1.971. Pesquers de fusta amb pal central. (Arxiu “Tallers Cornet”)

Amb l’arribada de les xarxes de Nylon no era necessari deixar assecar les xarxes, i amb
l’augment de potencia aquestes eren massa grans per a aixecar‐les a mans, de manera que es
van instal∙lar aparells mecànics o hidràulics per a fer aquestes feines. En aquell temps les
embarcacions van substituir el pal central per pals més a popa i uns suports per a les portes de
la xarxa, que des de llavors es puja per la popa de l’embarcació.
Amb la màquina de xorrar recullen el cable que sol ser metàl∙lic. Un cop arriben les portes fins
als pescants, aquestes es queden allí fixades mentre que amb la maquineta es puja per popa la
resta de l’art. D’aquesta manera a l’hora de calar la xarxa l’embarcació la pot deixar anar
navegant a ralentí, per tant la maniobra és molt més ràpida i hi ha menys perill d’agafar la
xarxa amb l’hèlix.
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Per evitar grans despeses la majoria de gent va reformar les embarcacions afegint els pescants
i un pal doble a l’embarcació per poder passar la xarxa per sota. També es va afegir un caixó a
la banda de popa per augmentar la flotabilitat de l’embarcació i poder navegar millor amb
l’augment de potencia dels motors.

Imatge 9 – Entrada embarcacions arrossegament al 1.988. (Arxiu “Tallers Cornet”)

La flota actualment està formada per embarcacions modernes amb casc de fibra per reduir el
pes i estan preparades amb tots els aparells necessaris per poder fer les feines amb la menor
quantitat de tripulació possible. Abans a les embarcacions grans solien anar fins a 10 o 12
mariners per a un motor de 70 cv de potencia, mentre que actualment a la majoria
d’embarcacions van dos o tres persones i les potencies de 500 a 700 cv.

Imatge 10 – Pesquers actuals descarregant les captures a la llotja. (Internet)
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La pesca i la població.
Per poder‐nos fer una idea del que va arribar a representar la pesca a Sant Carles de la Ràpita
prenem les dades de la quantitat de mariners registrats. A principis dels 90 hi havia uns 650
mariners registrats al port segons les dades de la Confraria de Pescadors. A més a més,
indirectament hi havia prop de 350 persones més entre treballadors de la llotja, tallers de
reparació, transportistes, drassanes, etc. La població al 1.990 era de 10.000 habitants, per tant,
podem dir que el 10 % de la població estava treballant amb feines relacionades directament
amb la pesca. Això representava la major part de la industria local.
A dia d’avui hi ha uns 250 mariners sensats, les drassanes estan pràcticament parades i tot i
que es van mantenint alguns tallers, han baixat el nombre de treballadors, de forma que tot
just arriben a ser unes 100 persones més. La població, en canvi, és actualment de prop de
16.000 persones, per la qual cosa la gent que es dedica a la pesca no arriba ni a un 2,2 % de la
població. Lluny de ser el motor econòmic de la població, queda ara molt per sota d’altres
sectors, principalment serveis, restauració i altres relacionats amb el turisme.
Els salaris dels pescadors van arribar a ser molt alts en comparació amb les feines a terra. Amb
la gran pujada de la construcció molts mariners van deixar la mar per anar a treballar en
aquest sector. Amb la crisi alguns han tornat, però ja fa anys que els sous són similars als de
terra o més baixos.
Per una feina que ocupa pràcticament 12 hores al dia, hi ha setmanes que els mariners reben
uns 200 € de part. La part depèn de la quantitat de peix que s’hagi agafat i del preu de venta
aquella setmana. N’hi ha de millors i de pitjors, però una mitjana podria estar sobre els 1.000 €
de part al mes. Tenint en compte les dures condicions a les que s’han d’enfrontar els pescadors
i les llargues jornades de treball el salari és relativament baix.
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Zona de Pesca
Les zones de pesca per les embarcacions d’arrossegament estan alimentades pels nutrients
que arriben des del riu Ebre. Aquestes zones es troben relativament separades de la costa,
unes 15 milles mar endins.

Figura 1 – Imatge satèl∙lit delta amb zona de pesca. (Google Earth Abril 2014 ‐ Modificada)

Tal com s’observa a la imatge, les embarcacions han de fer cada dia un recorregut total de fins
a 30 milles per poder anar a les zones de pesca i tornar. Això és degut a que la sortida no és
directa al mar, sinó que s’ha de vorejar la Punta de la Banya. Les velocitats aproximades de les
embarcacions de pesca d’arrossegament són entre els 10 i 12 nusos. Això significa que han de
navegar durant un mínim de 3 hores al dia. El fet d’haver de sortir de la badia treu temps de
pesca i de la mateixa manera també produeix un sobrecost amb combustible.

Figura 2 – Imatge satèl∙lit ruta de sortida a zona de pesca. (Google Earth Abril 2014 ‐ Modificada)
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1.2 Embarcació i característiques actuals.
L’embarcació que estudiarem es va construir a l’any 1993 a les Drassanes Alfacs de Sant Carles
de la Ràpita. Té una eslora total de 18’70 m. La popa de l’embarcació és tallada per poder pujar
l’art correctament i la proa llançada i alta.
Tota la zona des del pont fins prop de popa està coberta per poder treballar millor durant els
dies de pluja o mala mar. Sota la toldilla hi ha la maquinaria per poder hissar l’art de pesca. A la
popa hi ha una estructura que anomenem “barra de popa” que serveix per a dirigir l’art cap a
on ens convingui i per subjectar les portes que serveixen per obrir l’art. També porta un pal
que serveix per estirar el tram final de l’art des d’un angle millor per que no es faci malbé el
peix al pujar a bord.

Imatge 11 ‐ Vista de l’embarcació just sortir de la drassana. Falta equipament. (Arxiu “Tallers Cornet”)

L’embarcació va sortir de les Drassanes Alfacs a l’agost del 1993 equipada amb un motor Volvo
Penta model TAMD162C amb una potència de 510 cv (375 kw) a 1.800 rpm. La reductora que
portava instal∙lada al sortir de les drassanes era una Masson NFC amb una reducció 5,723:1. Es
va muntar un hèlix 4 pales de 1.700 mm de diàmetre per 1.500 mm de pas.
Per la part de proa tenia instal∙lada una toma de força desembragable de la marca Twin‐Disc,
concretament el model SP‐211‐HP3, capaç de transmetre un parell màxim de 1.000 Nm.
Les embarcacions d’aquesta mida solen portar la bomba hidràulica sempre connectada. Això
provoca un petit consum extra al motor i també fa que el desgast de la bomba sigui major. En
aquest motor es va posar la toma de força desembragable que permet que la bomba només
treballi durant el temps en el qual és necessari, és a dir, en el moment d’hissar la xarxa, cosa
que pot representar un màxim de 2 hores diàries de funcionament.
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Imatge 12 ‐ Toma de força desembragable amb bomba hidràulica per a moure art de pesca. (Arxiu “Tallers Cornet”)

En proves de mar el motor va arribar a agafar 1.850 rpm i una velocitat màxima de prop de 13
nusos. Un cop es van posar tots els pesos a bord, arts de pesca, gasoil, equipament, etc, el
motor va passar a 1.820 rpm i la velocitat màxima de 12,3 nusos.
Quan el motor tenia aproximadament 19.000 hores de funcionament va començar a mostrar
problemes de compressió, consum d’oli, gasos de càrter excessius, etc. El propietari va decidir
vendre aquest motor i instal∙lar‐ne un de nou. La reductora no podia transmetre el parell del
nou motor que tenia uns cavalls més de potència. Com que s’havia de canviar la reductora es
va decidir muntar una de nova amb una reducció més baixa, de manera que sense modificar
l’hèlix, aquesta girés a més revolucions absorbint l’augment de potencia de 90 cv del motor.
Aquestos són els resultats simplificats del càlcul de l’hèlix comparant els motors. Tot i que els
càlculs indiquen una velocitat de 12,6 nusos, realment en va fer uns 12,3 com ja hem indicat.

Figura 3 – Càlcul d’hèlix amb motor vell (MPS Marine Propulsion Software, Volvo Penta)
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El motor que es va muntar té la mateixa cilindrada que el primer, 16 litres, però la injecció i el
sistema d’admissió i d’escapament s’havia millorat de manera que el motor tenia una potencia
de 600 cv (441 kw) a 1.800 rpm. Els dos motors són molt similars: turbocompressor situat a la
popa, bomba d’injecció mecànica i injectors de 5 forats que treballen a una pressió
aproximada de 28 MPa. La mida del motor vell era exactament la mateixa que l’actual, el pes
també, per tant la instal∙lació va ser poc complicada, només es va haver de modificar la
instal∙lació de la reductora.
Desprès de diverses proves es va arribar a la conclusió que la reducció ideal per a mantenir el
mateix hèlix seria aproximadament de 5,4 :1.

Figura 4 – Càlcul d’hèlix amb el motor actual (MPS Marine Propulsion Software, Volvo Penta)

Es van consultar diversos fabricants per trobar una reductora que pogués transmetre 600 cv a
1.800 rpm i amb reducció aproximada de 5,4:1. El motor es va unir finalment a una transmissió
ZF W650 amb reducció 5,357:1 .
Per proa es va connectar el mateix que a l’altre motor, la toma de força i també les bombes
hidràuliques. No es va canviar res en aquesta part per què la base de motor era la mateixa i no
es va modificar la maquineta.
Actualment l’embarcació té una velocitat màxima de 13 nusos i agafa 1.850 rpm, no treballen
a les revoluciona màximes, de manera que solen navegar a uns 11,5 nusos.
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Horari de treball.
L’hora de sortida de port és aproximament a les 6.30 de la matinada, es dirigeixen a baixa
velocitat durant unes 4,6 milles fins a situar‐se prop de la Punta de la Banya. És obligatori que
totes les embarcacions esperin fins a les 7 de la matinada per sortir de la Badia. Es crea una
línia imaginaria entre el far de la punta de la banya i la punta del moll de la fàbrica del ciment.

Figura 5 – Línia imaginaria que no poden creuar fins a les 7. (Google Earth Abril 2014 ‐ Modificada)

Un cop es fa l’hora de sortir s’accelera fins a la velocitat de creuer que en aquest cas es troba
sobre els 11,5 nusos depenent de l’estat de carrega de l’embarcació i de la brutícia que hi ha al
casc. L’àrea de pesca es troba llavors entre 10 i 30 milles de distancia.
Un cop arriben a l’àrea tiren la xarxa a l’aigua i pesquen durant unes 3 o 4 hores, recullen la
xarxa i la tornen a tirar unes altres 3 o 4 hores més. La durada dels “vols” depenen de la
brutícia que hi hagi al fons, de la profunditat, de la quantitat de peix, etc. Fins i tot alguns cops
naveguen fins a 30 milles mar endins i només fan un vol molt més llarg.
Tornen cap a port a la velocitat de creuer fins a dins del tot ja que el temps límit d’arribada es
compta des de la punta del port Comercial de Sant Carles de la Ràpita. Han de creuar la línia de
prolongació del port comercial abans de les 17.30 hores.
A la punta del moll hi ha un controlador que anota l’ordre de passada de les embarcacions.
Aquest serà l’ordre en el qual es pot vendre el peix un cop arribat a la llotja. Això fa que hi hagi
diverses opcions, esperar fins a l’últim moment per a poder pescar més estona o entrar abans i
vendre menys peix però una mica més car.

21 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
1‐ Introducció

Figura 6 – Línia imaginaria que han de creuar abans de les 17.30 (Google Earth Abril 2014 ‐ Modificada)

Fen aquest horari treballen aproximament unes 9,5 hores al dia amb el motor, 5 dies per
setmana. El consum setmanal de gasoil de l’embarcació en estudi és d’ aproximadament 3.200
a 3.500 litres de gasoil depenent del tipus de pesca.
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Situació en el context actual
Actualment les condicions són diferents al moment de la construcció. L’augment del preu de
combustible i la baixada de les ventes de peix fan que cada cop sigui més difícil fer rentable
l’embarcació.
El motor té actualment 18.000 hores de funcionament. Volvo Penta utilitza el terme L10 per
establir la durabilitat dels motors. Aquesta és la terminologia establerta per la majoria de
Societats de Classificació.
Aquest terme s’estableix de la següent manera:
‐

‐
‐

La duració L10 s’entén com a les hores de funcionament a les quals el 10 % dels
motors tenen una fallada mecànica, és a dir, el 90 % dels motors funcionaran
correctament fins a aquestes hores.
Aquesta duració s’estableix tenint en compte que el motor funcioni dins dels règims de
funcionament correcte i establerts pel fabricant.
També té en compte que tot el manteniment s’hagi portat a terme segons les
condicions establertes al manual de funcionament del motor

El motor TAMD165A que està instal∙lat està muntat a potencia anomenada ràting 2. Volvo
Penta ha establert la duració L10 en unes 14.000 hores per a aquest ràting. La durabilitat L10
màxima del motor TAMD165 de 520cv a 1.800 rpm, corresponent a un ràting 1, està establerta
en 16.000 hores de funcionament.
Actualment ens trobem per sobre fins i tot de la duració L10 per al motor en ràting 1, per tant,
podem esperar una fallada traumàtica del motor en les properes hores de funcionament.

Donades aquestes condicions, considerem que és el moment oportú per poder estudiar les
possibilitats per reparar el motor actual o canviar el motor i posar‐ne un de nou amb un
rendiment major que redueixi els costos de manteniment de l’embarcació.
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2. Reparació del motor actual
Per fer una reparació amb certes garanties cal desmuntar el motor de l’embarcació i fer una
revisió completa de tots els elements de desgast, així com una neteja de tots els
intercanviadors de calor i conductes d’aigua i aire.
Amb això i segons l’experiència dels tallers de reparació i dels tècnics de Volvo Penta, es pot
augmentar la vida útil del motor en unes 12.000 hores més.
La reparació general del motor constaria dels següents punts:

2.1‐ Desmuntatge.
Si la reparació es fa amb l’embarcació a l’aigua, el primer que farem es tancar els vàlvules de
fons, tant de les tomes de refrigeració del motor i reductor/inversor, com les tomes de
bombes d’aigua auxiliars per tal d’evitar entrades d’aigua.
A. Desconnexió de cables elèctrics, cables dels comandaments i conductes d’aigua de
refrigeració, escapament i combustible.
Abans de treure els cables elèctrics ens assegurarem que tenim el desconnectador de
bateries a 0 i que no tinguéssim tensió pel motor. A continuació traurem els cables del
motor d’arrencada, alternador (si hi ha algun separador de bateries per carregar
diversos grups) i el connector del cable de la rellotgeria, alarmes i clau. En el cas dels
motors Volvo Penta d’aquest model el cable es un connector de 16 pins que va
enroscat a una caixa de connexió damunt del motor. Traurem també els cables dels
comandaments tant el cable de l’accelerador que va a la bomba d’injecció, com el
cable de la marxa que va a l’inversor.
Seguirem desmuntant el conducte d’entrada d’aigua de mar que es el tub de la bomba
d’aigua salada o de d’intercanviador de l’oli del reductor/inversor que va fins a l’aixeta
de fons. Soltarem el tub d’escapament que va connectat al colze d’escapament que va
al turbocompressor. En aquest cas l’escapament es humit, es a dir, l’escapament surt
per una tub de goma resistent a altes temperatures juntament amb l’aigua de
refrigeració. L’aigua refreda l’escapament i també redueix el soroll. Per tant nomes cal
soltar el tub.
Per últim tancarem les vàlvules del tanc de combustible per evitar que surti i traurem
els conductes tant d’entrada com el retorn.
B. Buidar el refrigerant del motor tant del sistema interior com exterior, per tal d’evitar
que caigui quant aixequem el motor. Reciclar‐lo per tal d’evitar la contaminació del
medi ambient.
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ADVERTÈNCIA: Obrir amb compte el tap d’omplir el dipòsit d’expansió si el motor està
calent, per a que l’aigua calenta o vapor poden sortir projectats en força donant lloc a
cremades.
El podem buidar per les vàlvules assenyalades a les següents imatges:

Figura 1 ‐ Volvo TAMD165 vista babord. (Manual Taller 7742863)
F = vàlvula o tap per buidar el refrigerant.
S = vàlvula o tap per buidar aigua salada.

Figura 2 ‐ Volvo TAMD165 vista Estribord. (Manual Taller 7742863)

C. Desconnexió del reductor/inversor i elements que utilitzen la toma de força frontal per
funcionar.
Anomenarem al reductor/inversor com a “reductora” per simplificar una mica el nom.
Primer mirarem si desmuntant el plat d’unió entre l’eix i reductora, i desplaçant l’eix
cap a popa, hi ha prou lloc per treure la reductora. Si la distancia entre hèlix i timó es
prou gran n’hi ha prou amb això. Altres cops no hi ha prou lloc, llavors traurem
l’embarcació al sec i desmuntarem timó, hèlix i eix abans de treure la reductora. Si hi
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ha prou espai per treure la reductora, desmuntarem el plat d’unió i el desplaçarem cap
a popa.
Normalment, en aquest tipus d’instal∙lacions, el motor va subjectat per quatre punts,
quatre potes agafades al motor que van damunt de quatre cadiretes soldades al polí,
que son dos a la part de proa del motor, i dos a la reductora. Com que la unió entre
motor i reductora es mitjançant una campana d’adaptació, aquesta queda totalment
unida al motor i per tant es considera com un conjunt, això facilita molt el centratge
del motor.

Foto 1 – Cadireta on està collat el motor. (Angel Cornet i Jordi Rios – Juny 2014)

Per a evitar que el motor caigui al separar la reductora, abans de començar a haurem
de fer el següent:
Primer treure els cargols que subjecten les potes per la part de dalt. Aixecar uns 10
mm el motor de la part de popa i aguantar aquesta part del motor amb uns suports de
fusta provisionals. Una vegada ben collat, traurem els cargols de la campana de la
reductora, la separarem i la deixarem una mica separada cap a popa per a poder
maniobrar amb el motor per a traure’l de l’embarcació.
Per treure els elements de la toma de força frontal del motor, primer traurem les
corretges de les politges dels elements, i desprès els elements si fes falta. Aquests
poden ser bombes d’aigua, alternadors auxiliars, bombes hidràuliques del timó, etc.
D. Desplaçament de la màquina de xorrar i la claraboia.
La màquina de xorrar es la que serveix per baixar i pujar la xarxa (el bou) i guardar‐lo
quan no s’hagi d’utilitzar. La desplaçarem només en el cas que molesti per treure el
motor, sinó no cal.
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Foto 2 – Maquina de xorrar. (Angel Cornet i Jordi Rios – Juny 2014)

La claraboia es l’obertura de la coberta principal que esta ubicada justament on esta el
motor, i serveix per fer feines de manteniment i per ventilar i donar llum a la sala de
maquines per unes obertures que hi ha a la tapa d’aquesta. Normalment es per on
entra i surt el motor en cas de que s’hagi de treure, per això la seva area serà una mica
mes gran que la projecció del motor. En alguns casos la claraboia es més petita i llavors
el motor s’ha d’entrar inclinat en lloc de completament horitzontal.

Foto 3 – Claraboia. (Angel Cornet i Jordi Rios – Juny 2014)

E. Obertura de la toldilla per a permetre la sortida del motor.
La toldilla es un sostre que va del pont fins on acaba la màquina de xorrar, per
resguarda als pescadors del mal temps. Es pot fer un forat que passi el motor, o en
algun casos es treu la toldilla sencera.
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Foto 4 – Toldilla. (Angel Cornet i Jordi Rios – Juny 2014)

F. Treure motor amb una grua i portar aquest al taller. Un cop tret cal netejar la sentina i
reciclar els líquids i draps o paper utilitzat per evitar que contaminen el medi ambient.
Revisar els aixetes de fons que tanquen bé i no tinguin fuites. Netejar els filtres d’aigua
salada si n’hi ha i mirar l’estat.
G. Al taller, drenatge de l’oli i de l’aigua salada i el refrigerant dels intercanviadors que
pugui quedar.
Traurem l’oli del carter mitjançant la bomba manual que porten incorporada i obrirem
els taps dels intercanviadors i també del bloc motor per a deixar el motor buit de
líquids. Podem així reciclar per separat cadascun dels residus.
Un cop fet això posarem una safata metàl∙lica per a recollir les petites restes d’oli o
refrigerant que puguin quedar a l’interior del motor. Cal deixar el motor sobre unes
potes provisionals, que tinguin l’alçada correcta per a poder treballar còmodament.
Netejar totes les parts del motor perquè tal com anem desmuntant no entri brutícia
a les parts importants.
H. Desmuntatge dels filtres d’oli, de gasoil i suport del filtre d’aire. Reciclar per separat,
filtres d’oli i gasoil per una part i el de l’aire en un altre contenidor.
I.

Desmuntatge del cablejat elèctric.
Desconnectar tots els sensors, motor arrencada, alternador i desmuntar caixa de
connexions de rellotgeria, marcar tots els cables per a quant es torni a muntar. Treure
tot el cablejat.

J.

Desmuntatge de l’alternador principal i també del motor d’arrencada.

K. Desmuntatge del termòstat.
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1. Treure la central de connexions elèctriques.
2. Desmuntar la connexió de refrigerant davantera de la caixa de termòstats.
3. Treure els tres cargols i retirar la caixa de termòstats tirant de ella mateixa cap
a dalt.

Figura 3 ‐ Caixa de termòstats. (Manual Taller 7742863)

4. Treure els termòstats i els anells tòrics.
5. Treure els anells d’estanqueïtat vells colpejant‐los amb un mandril.

Figura 4 ‐ Vista interior caixa de termòstats. (Manual Taller 7742863)

L. Desmuntatge de les bombes de refrigerant i d’aigua salada.
M. Desmuntatge dels intercanviadors de calor i elements externs del motor com
turbocompressor, col∙lectors d’admissió i escapament, bomba d’injecció, dipòsit
d’expansió. i caixa del termòstat.
N. Desmuntar tubs del sobrant de combustible. Procedir amb neteja sempre que es
treballa amb el sistema de combustible. Posar taps de protecció al injectors.
O. Treure els tubs de pressió de combustible de la bomba i dels injectors i posar taps de
protecció als injectors i a la bomba per a que no entre res.
P. Treure taquets i tija de distribució i deixar les tiges a un cartró tal com van per després
poder‐les muntar en el lloc on anaven.
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Q. Desmuntatge de la tapa de balancins i els balancins.
Treure la tapa de balancins. Anar fent girar el motor i afluixar els balancins quant les
vàlvules no estiguen fent pressió. Fer això amb tots els balancins.
R. Desmuntatge dels injectors.
S. Desmuntatge de les culates individuals del motor.
Treure els perns de la culata en l’ordre invers del muntatge i treure les culates. Mai
recolzar les culates sobre el pla d’estanqueïtat per tal d’evitar fer malbé la superfície.
T. Desmuntar la tapa del carter.
U. MOLT IMPORTANT. Abans de desmuntar qualsevol element que ve a continuació, el
marcarem per saber el lloc i la posició en que van.
Desmuntatge de la tapa de distribució i revisar que tots els engranatges estan alineats
amb les marques com es veu a la figura següent i que totes les marques son visibles,
sinó marcar‐ho per a quant es tingui que muntar.

Figura 5 ‐ Distribució Volvo TAMD165. (Manual Taller 7742863)

V. Desmuntatge dels engranatges de la distribució.
1. Desmuntar tapa de la carcassa del volant. Muntar la ferramenta especial per
poder fer girar el motor.
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Figura 6 ‐ Ferramenta per fer girar el motor. (Manual Taller 7742863)

2. Desmuntar tapa de inspecció de l'arbre de lleves a l'extrem posterior del
motor. Fer girar el cigonyal fins que l'orifici de referència de l'extrem de l'arbre
de lleves senyali cap a dalt.

Figura 7 ‐ Orifici referència arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

3. Desmuntar l'amortidor de vibracions.
4. Desmuntar el cargol central del cub poligonal. Subjectar amb la ferramenta
especial. Muntar l'extractor i treure el cub poligonal.
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Figura 8 ‐ Ferramenta per treure el cub poligonal. (Manual Taller 7742863)

5. Destesar el cargol del pinyó de l'arbre de lleves.
IMPORTANT: L'arbre de lleves ha d’estar fixat. Si el motor gira sense
sincronitzar‐se amb l'arbre de lleves poden trencar‐se les vàlvules. El pinyó de
l'arbre de lleves s’ha de treure l'últim

Figura 9 ‐ Distribució Volvo TAMD165. (Manual Taller 7742863)

6. Amb un retolador marcar el pinyó de l'arbre de lleves en relació amb el pinyó
intermediari i el cigonyal. D'aquesta manera es manté l'ajust de la bomba
d'injecció durant el treball.
7. Treure els pinyons intermediaris.
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Figura 10 ‐ Pinyons intermediaris distribució. (Manual Taller 7742863)

8.

Treure el pinyó del cigonyal amb l'extractor especial. Treure la xaveta.

Figura 11 ‐ Pinyó del cigonyal. (Manual Taller 7742863)

9. Finalment desmuntar els pinyons per la bomba d'injecció i l'arbre de lleves.
W. Desmuntatge de l’arbre de lleves.
1‐ Desmuntar la tapa de l’arbre de lleves dalt de la carcassa del volant.
2‐ Desmuntar la tapa de inspecció i el tap de la carcassa del volant. Muntar la
ferramenta de giro.
3‐ Girar el cigonyal fins que el pistó del primer cilindre estigui en el punt mort
superior després del temps de compressió. L’orifici de referència de l’arbre de
lleves ha d’estar orientant‐se cap a dalt.
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Figura 12 ‐ Orifici referència arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

4‐ Pujar els taquets uns 40 mm. Fer‐los girar 180º perquè descansin sobre els ressalts
de la guia.
5‐ Introduir ferramenta de guia especial a l’arbre de lleves.

Figura 13 ‐ Ferramenta de guia arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

6‐ Si les marques fetes al pinyó de l’arbre de lleves i pinyons intermediaris no
coincideixen, marcar‐los.
NOTA: Les marques es tenen que fer amb llapis de marcar.
7‐ Desmuntar el pinyó de l’arbre de lleves.
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Figura 14 ‐ Distribució Volvo TAMD165. (Manual Taller 7742863)

8- Treure el cargols i desmuntar el coixinet axial.

Figura 15 ‐ Coixinet axial arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

9- Treure arbre de lleves a través de la tapa de distribució.

X. Desmuntatge coixinets de l’arbre de lleves.
1‐ Desmuntar la xapa protectora del eix propulsor de la bomba d’injecció. Desmuntar
el solenoide de parada, amb la consola. Desmuntar la coberta amb el boto
d’arrencada d’emergència sobre el motor d’arrencada.
2‐ Treure la tapa d’inspecció de l’arbre de lleves del costat del bloc de cilindres.

36 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
2‐ Reparació del motor actual
3‐ Treure amb el mandril i el mànec del coixinet davanter de l’arbre de lleves.

Figura 16 ‐ Extracció coixinet davanter arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

4- Treure copejant amb el mandril i el mànec els coixinets 2 i 4. Per treure’ls colpejar
els coixinets des de davant, a traves de la tapa de distribució.

Figura 17 – Extracció coixinets 2 i 4 arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

5- Els coixinets 5 i 7 es treuen colpejant per darrere a través de l’orifici d’inspecció
que hi ha dalt de la carcassa del volant.

Figura 18 – Extracció coixinets 5 i 7 arbre de lleves. (Manual Taller)
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Y. Desmuntatge de la bomba d’injecció.
1. Netejar minuciosament la bomba d’injecció, conductes i les parts del motor
més properes a la bomba. Treure la protecció de l’acoblament de la bomba.
2. Desacoblar els tubs de pressió de combustible i d’oli pels extrems de la bomba
i les connexions del comandament. Muntar tapes protectores.
3. Desmuntar el cargol que aguanta l’acoblament de la bomba. Treure els cargols
entre l’acoblament i la brida de la bomba.

Figura 19 – Acoblament bomba injecció. (Manual Taller 7742863)

4. Desmuntar els cargols de fixació i treure la bomba. Tenir compte de no fer
malbé els dics d’acer.
5. Volvo Penta no està autoritzat a fer reparacions sobre els sistemes d’injecció
així que les reparacions internes de la bomba i la regulació dels caudals s’han
de fer per part d’un servei oficial Bosch.
Z. Donar la volta al motor i treure bomba d’oli, tub de pressió i d’aspiració.
AA. Desmuntar pistons i bieles.
1.‐ Si tenim que deixar la camisa al motor i treure nomes els pistons, muntar els
suports com es mostra a la figura per a la camisa no alteri la seva posició. En cas de
que la camisa sortís amb el pistó, haurem de treure la camisa per que hi ha risc de que
hagi entrat impureses que facin que la camisa tingui pèrdues.
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Figura 20 – Suports camises. (Manual Taller 7742863)

2.‐ Treure el tap la carcassa del volant i muntar la ferramenta especial i girar el cigonyal
fins que la biela del pistó en qüestió es trobe en el punt mot inferior.

Figura 21 – Ferramenta especial per girar volant. (Manual Taller 7742863)

3.‐ Treure la boqueta per la refrigeració del pistó al cilindro en qüestió.

Figura 22 – Refrigeració pistó. (Manual Taller 7742863)
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4.‐ Treure el capellet de biela. Copejar la biela en per exemple el mànec d’un martell
per lliurar els segments de pistó de la camisa. Treure el pistó i la biela.

5.‐ Treure els anells de seguretat del boló
6.‐ Treure el boló copejant amb compte amb un mandril o una ferramenta especial

Figura 23 – Extracció boló. (Manual Taller 7742863)

7.‐ Treure els segments de pistó amb unes alicates especials.
BB. Desmuntatge camises.
1.‐ Marcar la posició de la camisa al bloc abans de treure‐la. D’aquesta manera la
camisa, en cas que sigui necessari, podrà tornar a muntar‐te en posició correcta.
Treure la camisa amb les ferramentes de la imatge. Assegurar‐se de que es mantenen
juntes la camisa i eventuals suplements.

Figura 24 – Extractor camises. (Manual Taller 7742863)
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2.- Treure tots els anells d’estanqueïtat ubicats al bloc i a la camisa.

CC. Camises, medició i inspecció.
El control avarca la medició del desgast i la detecció de esquerdes.
Abans de la medició, netejar molt be les camises.
La medició del desgast de la camisa pot fer‐se amb aquesta muntada al bloc.
Medició del desgast amb un comprovador de cilindres.
La medició es fa amb diferents punt diametralment oposats, i també a diferents
altures. Per a obtindre un valor real de desgast, el comprovador es calibra amb un
anell utilitzant llavors el valor del diàmetre real de la camisa.

Figura 25 – Comprovació camises. (Manual Taller 7742863)

Medició del desgast amb un segments de pistó (alt.)
El desgast de la camisa es determina fàcilment posant un nou segment de pistó al punt
mort superior i mesurant el joc. Aquest es compara desprès amb el joc al punt mort
inferior. El desgast s’obté dividint la diferencia amb 3,14.
Exemple:
Distancia entre puntes a la secció no desgastada:

0,60 mm

Distancia entre puntes al punt mort superior:

1,80 mm

Diferencia:
Desgast diametral:

1,80 mm – 0,60 mm = 1,20 mm
1,20 mm / 3,14 = 0,38 mm

Toleràncies de desgast.
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Si el desgast es de 0,45‐0,50 mm, tindrem que canviar la camisa. Al igual que els
pistons, les camises estan homologades, això vol dir que els pistons es tindran que
muntar en camises de la mateixa homologació.
Com a recanvi, camisa i pistó s’entreguen en forma d’unitat completa.
DD. Camises, brunyit.
Amb la finalitat de obtindre una lubricació i estanquitat bones, es important que les
parets de les camises tinguin la pauta de brunyit original. Per aquesta raó en els dos
casos següents serà necessari renovar el brunyit per obtindre la pauta original:
∙ quant esta rallada la camisa (segments enganxats, brutícia)
∙ quant la camisa presenta zones polides.
1.‐ Marcar camises i pistons abans de treure’ls per assegurar‐se de que es muntaran
desprès al mateix lloc els mateixos pistons i camises.
2.‐ Subjectar la camisa a un cargol de banc. No es convenient efectuar el brunyit amb
la camisa al bloc degut al risc de que s’obstrueixin els canals d’oli i la dificultat d’un
abans correcte.
3.‐ Eliminar la zona de sutge de la part superior de la camisa. Netejar també baix de la
zona aquesta i la concavitat del bloc.
4.‐ Utilitzar una màquina de foradar de baixes revolucions, a un regim de 200‐400 rpm
i la ferramenta “Flex‐Hone” tipo GBD. Mida de gra 80.
Posar un oli fluid per a motors a la camisa durant el brunyit. Desplaçar la ferramenta
de brunyit cap a dins i fora de la camisa a un ritme de 60 carreres per minut. (Un
moviment d’entrada i sortida per segon).

Figura 26 – Brunyit camises. (Manual Taller 7742863)
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5.- Les camises tenen una pauta de brunyit en la que els angles s’han calculat
minuciosament per a proporcionar una vida de servei òptim com s’indica a la imatge.

Figura 27 – Pauta brunyit camises. (Manual Taller 7742863)

Al brunyir desprès d’haver canviat els segments, s’ha de conservar la pauta original de
brunyit perquè es mantinguin les qualitats lubricants.
Per a obtindre la pauta correcta es te que mantindre la velocitat correcta.
Desprès del brunyit, netejar amb compte la camisa. Utilitzar aigua calenta, raspall i
detergent (mai dissolvents, petroli o gasolina). Assecar la camisa amb paper o un drap
que no solti fils. Desprès del secat, lubricar la camisa amb oli fluid per a motor.
EE. Cigonyal, desmuntatge.
1.
2.
3.
4.
5.

Treure la bomba de l’oli, el tub de pressió i el de aspiració.
Treure la tapa de distribució.
Treure el l’amortidor de vibracions i el cub poligonal.
Treure el volant i la carcassa.
Treure els cargols i separadors que subjecten les xapes de reforç dels capellets de
bancada.

Figura 28 – Xapes reforç carter. (Manual Taller 7742863)

6. Treure els cargols dels rodaments de bancada i capellets de biela.
7. Treure cigonyal.
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2.2‐ Neteja, inspecció i reparació.
A. Neteja de bloc motor i de totes les conduccions d’aigua salada, refrigerant i oli.
Netejar el bloc del motor amb gasoil perquè amb el gasoil es queda net i una mica
greixós i evita que es rovelli. Si després d’acabar de muntar el motor el volem pintar, ja
el netejarem amb gasolina que ho deixa sec per tal de que la pintura s’agafi be.
Els conductes d’aigua salada i refrigerant que no siguin d’alumini o ferro colat, es
posen amb un àcid especial per tal de treure la calç. Es posen els tubs dins d’un poal, i
la calç reaccionarà fent espuma. Quant deixi de fer espuma el traurem del poal i ho
repassarem en aigua i mirarem que estigui net i no quedin restes de calç. Sinó es així
repetirem el procés.
Els conductes d’oli els netejarem amb desengreixant i després amb gasoil per evitar
que es rovelli.
B. Neteja i comprovació dels intercanviadors de calor.
Per netejar els intercanviadors de calor primer tindrem que desmuntar‐los i abans de
desmuntar‐los, tant el de “aigua salada/refrigerant”, “aigua salada/oli reductora”,
“refrigerant/oli” o “refrigerant/aire”, marcarem les tapes i el feix tubular, per que
quant acabéssim de netejar i comprovar, els tornéssim a muntar igual que estaven.
Una vegada marcat els desmuntarem.
Segons el tipus d’intercanviador:


Intercanviador de feix tubular. Traurem les tapes i el feix tubular, i sinó son
d’alumini o ferro colat els netejarem amb àcid, de la mateixa manera que hem
netejat els conductes d’aigua explicats al punt anterior. Una vegada nets,
farem uns provadors que ens permeten provar aquests amb aigua i aire a
pressió i veure si hi ha algun dels tubs foradat. En el cas que en trobéssim
algun, taparíem el tub dels extrems, anul∙lant‐lo ja que no es pot reparar. Si
n’hi haguessin alguns més de malament s’hauria de canviar tot el conjunt.



Intercanviador d’aire. Aquests no es poden netejar amb àcid perquè
normalment son d’alumini. El netejarem amb desengreixant i desprès el
comprovarem. Si està foradat per algun lloc l’haurem de posar nou perquè
aquest tipus no té reparació.



Intercanviador de làmines. El desmuntarem i traurem les lamines una a una i
les mirarem a contra llum per veure si n’hi ha alguna de foradada. Totes les
làmines que trobéssim que estan malament es canviaran per làmines noves.

C. Reparació de les bombes d’aigua salada i refrigerant o aigua dolça.
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La bomba d’aigua salada pot ser de 2 tipus:
 Bomba de rodet. Revisar estat de l’impulsor o rodet de goma. Treure eix i
comprovar que no tingui ratlles ni desgast i que els retens estiguen be.

Figura 29 – Extracció rodet bomba de refrigeració. (Manual Taller 7742863)



Bomba centrífuga. Revisar estat de la turbina i dels diferent elements com
poden ser rodaments, retens, etc...

Figura 30 – Bomba centrífuga aigua salada. (Manual Taller 7742863)
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1.‐ TAPA
2.‐ PASADOR
3.‐ FEMELLA
4.‐ ARANDELA
5.‐ XAVETA
6.‐ JUNTA TORICA
7.‐ COS
8.‐ PIÑO
9.‐ FEMELLA
10.‐ ARANDELA
11.‐ CARGOL
12.‐ EIX
13.‐ CAIXA DE RODAMENTS
14.‐ RODAMENT
15.‐ ARANDELA DE SEGURITAT
16.‐ CONTRAFEMELLA
17.‐ ANELL DE SEGURITAT

18.‐ RODAMENT
19.‐ COLLAR DESTANQUEÏTAT
20.‐ RETEN
21.‐ DEFLECTOR D’AIGUA
22.‐ ANELL DE CONTACTE
23.‐ RETEN
24.‐ ANELL DISTANCIADOR
25.‐ DISC D’ENTRADA/SORTIDA
26.‐ ANELL DISTANCIADOR
27.‐ RODET
28.‐ ARANDELA
29.‐ TAP
30.‐ SUPLEMENT
31.‐ SUPLEMENT
32.‐ ANELL DE SEGURITAT
33.‐ ARANDELA
34.‐ ARC D’ACOPLAMENT

Obrir bomba de refrigerant i comprovar que els elements interns i els retens estiguen
be.
D. Comprovació del termòstat.
Primer comprovarem que el termòstat esta tancat completament. Això ho podem
veure posant el termòstat a contrallum, i mirarem que no passi la llum per la zona on
tanca. Si no tanca be l’haurem de canviar, i si tanca be continuarem fent proves.
Posar el termòstat amb un recipient amb aigua i escalfar‐la a 75ºC.

Figura 31 – Comprovació termòstat. (Manual Taller 7742863)

El termòstat s’ha de mantenir tancat a aquesta temperatura. Si després de mig minut
encara està tancat, escalfarem l’aigua al punt d’ebullició de 100ºC. Després de mig
minut a aquesta nova temperatura, comprovarem que s’ha obert al menys 7 mm i sinó
ho fa, o no ho fa el suficient cal canviar‐lo.
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Figura 32 – Comprovació termòstat. (Manual Taller 7742863)

E. Comprovació de la bomba d’oli. (Bomba d’engranatges)
Treure la bomba i comprovar que no tingui ratlles ni desgast al cos de la bomba i
també la estanquitat entre el cos i la bomba. Si hi ha fugues les superfícies de contacte
agafen un color negre i llavors s’ha de canviar els coixinets de fricció entre el cos de la
bomba i la consola. Comprovar també amb una galga el desgast entre els flancs de les
dents dels engranatges i el joc axial. Aquestes comprovacions es poden veure a les
imatges següents:

Figura 33 – Comprovació amb galga dels flancs.
(Manual Taller 7742863)

Figura 34 – Comprovació amb galga del joc axial.
(Manual Taller 7742863)

F. Revisió i ajustament de la bomba d’injecció.
Abans de desmuntar‐la bomba d’injecció del motor, netejarem cuidadosament la
bomba, els tubs i les parts del motor més properes. Desmuntarem la bomba posant
taps a les sortides dels tubs que van als injectors. La reparació de la bomba d’injecció
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s’encarregarà a un Servei Oficial Bosch i ajustarà a les especificació de Volvo Penta per
a aquest motor. Només una reparació feta per un Servei Oficial Bosch es garantida
també per Volvo Penta.
G. Reparació turbo. Turbocompressor (K.K.K.) desmuntatge:

Figura 35 – Turbocompressor KKK. (Manual Taller 7742863)

1.‐ Carcassa de la turbina
2.‐ Caixa de rodaments
3.‐ Carcassa del compressor
4.‐ Tapa
5.‐ Rotor
6.‐ Femella de l’eix
7.‐ Cargol
Volandera de seguritat
Segment
8.‐ Cargol
Xapa de seguritat
Segment

9.‐ Roda del compressor
10.‐ Aro de pistó
11.‐ Protecció tèrmica
12.‐ Anell d’estanqueïtat
13.‐ Anell tòric 22”
14.‐ Anell tòric 17”
15.‐ Anell d’estanqueïtat
16.‐ Deflector d’oli
17.‐ Rodament axial
18.‐ Volandera
19.‐ Casquet
20.‐ Anell de seguritat
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Abans de desmuntar el turbo comprovarem si gira i el joc radial.

Figura 36 – Turbocompressor joc radial. (Manual Taller 7742863)

Primer comprovarem si gira pel fet que no estigui clavat, de ser així el desclavarem i
l’afinarem i continuarem fent les mesures següents:
Comprovar el joc radial:
Col∙locarem la punta de l’agulla de medició del comprovador d’esfera on indica la
fletxa. Pressionar la roda de la turbina al contrari des d’on tenim la punta del
comprovador, posem l’indicador a 0, i premerem la roda de la turbina cap al
comprovador sense fer girar la turbina. La diferencia es el joc del coixinet radial. En
turbocompressors de la marca K.K.K. d’aquest model el joc màxim del coixinet radial és
de 0,68 mm. (Aquest joc potser degut a desgast perquè ha passat la vida útil. També
pot ser per brutícia a l’admissió que sigui aspirada pel filtre d’aire, i aquest s’embruta
massa i passa fum dins al turbo embrutant les paletes i com aquestes pesen mes del
compte i hi ha un desequilibri que provoca aquests desgast).

Figura 37 – Turbocompressor joc radial. (Manual Taller 7742863)
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Comprovar el joc axial:

Figura 38 – Turbocompressor joc axial. (Manual Taller 7742863)

Per comprovar el joc axial, posar la punta de l’agulla de medició del comprovador
d’esfera sobre l’extrem de l’eix del rotor, on està la fletxa i prémer l’eix cap a la banda
contraria del comprovador. Posar el comprovador a 0 i prémer l’eix cap al
comprovador. La diferencia constitueix el joc del coixinet axial. Per a coixinets de la
marca K.K.K. d’aquest model el joc axial màxim es de 0,16 mm.

H. Desmuntatge dels elements del turbo:
Abans de desmuntar, marcar la posició de la carcassa de la turbina (1), en la caixa de
rodaments (2) i la tapa (4).

Figura 39 – Turbocompressor. (Manual Taller 7742863)

Desmuntar la carcassa del compressor (3), fixar el rotor (5) per l’extrem dodecaèdric al
cargol amb una ferramenta especial, sinó la tenim podem utilitzar una clau d’estrella
de 12 angles.
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Figura 40 – Ferramenta especial desmuntatge turbocompressor. (Manual Taller 7742863)

Marcar la posició de la roda del compressor en relació a l’eix motor. Treure la femella
de l’eix (6). Quant es treu la femella, l’eix no pot estar sotmès a esforços de flexió, per
això utilitzar una ferramenta en forma de T per a que els esforços siguin iguals a les 2
parts.

Figura 41 – Ferramenta especial desmuntatge turbocompressor. (Manual Taller 7742863)

Treure el rotor de la caixa de rodaments en compte, desmuntar del rotor els segments
del pistó (10) i treure la protecció tèrmica (11).
Posar la caixa de rodaments (2) a un cargol de banc amb mordasses cap a les brides de
connexió de l’oli lubricant.
Treure l’anell d’estanqueïtat (12) i els anells tòrics (13, 14) de la tapa. Treure de l’anell
d’estanqueïtat els sements de pistó (10).
Treure l’anell d’estanqueïtat (15), el deflector d’oli (16), el rodament axial (17), les
volanderes (18) i el casquets (19) de la caixa de rodaments.
Desmuntar els anells de seguritat (20) i els casquets (21).
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Netejar i inspeccionar les peces.

I.

Desmuntatge complet de les culates per netejar, inspeccionar i reparar: desmuntar
vàlvules, molles, balancins, etc. Col∙locar les vàlvules amb el mateix ordre en que
estaven muntades.
Cal netejar i revisar totes les peces per veure si s’aprofiten o es posen noves.
Desmuntatge dels injectors, neteja, canvi de toveres i proba de pressió dels injectors.

J.

Culata, prova de fugues.
La prova de fugues de cada culata la farem amb aquestes ferramentes especials:

Figura 42 – Ferramentes prova fugues culates. (Manual Taller 7742863)

A= Vàlvula reductora.
B= Grifo.

1.‐ Muntar dos gats com els de la figura a la culata.
2.‐ Enroscar amb compte la papallona del gat perquè no es facin malbé les juntes de
goma.
3.‐ Muntar l’altra ferramenta al gat i posar la culata a 70ºC tal com es veu a la figura.
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Figura 43 – Prova fugues culates. (Manual Taller 7742863)

4.‐ Connectar aire comprimit a la ferramenta.
5.‐ Enroscar la vàlvula fins que la pressió arribi a 50 kPa, esperar 1 min. i després
enroscar més fins a 150 kPa.

Figura 44 – Manòmetre prova fugues culates. (Manual Taller 7742863)
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6.‐ Tancar l’aixeta per veure si es manté la pressió.

Figura 45 – Manòmetre prova fugues culates. (Manual Taller 7742863)

7.‐ Després de 2 min. controlar si la pressió baixa o si apareixen bombolles d’aire a
l’aigua.
8.‐ Obrir l’aixeta, treure l’aire i desmuntar les ferramentes especials.

K. Culates, inspecció de planitud.
El defecte màxim de planitud de la culata no ha de ser superior a 0,02 mm.

Figura 46 – Comprovació altura vàlvules. (Manual Taller 7742863)

Si el defecte de planitud es superior a l’indicat o si hi han ratlles, la culata tindrà que
ser rectificada o substituïda.
Comprovar si els espàrrecs no estan solts i canviar els retens de goma.
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L. Guia de vàlvules inspecció.
Per a determinar el desgast de les guies, muntar una vàlvula nova a la guia i mesurar
després el joc amb un comprador.
1.‐ Col∙locar la culata sobre una base plana de manera que descansi sobre les guies.
2.‐ Muntar una vàlvula nova a la guia de forma que la tija descansi sobre la base plana.
3.‐ Col∙locar un comprovador d’esfera amb peu magnètic de manera que la punta del
comprovador descansi sobre el canto de la vàlvula i desplaçar la vàlvula lateralment en
la direcció del canal d’escapament o admissió.

Figura 47 – Comprovació joc radial vàlvules. (Manual Taller 7742863)

Toleràncies de desgast:
Vàlvules d’admissió ........ Joc màxim 0,3 mm.
Vàlvules d’escapament ......... Joc màxim 0,45 mm.

M. Guia de vàlvules, desmuntatge.
1.‐ Treure les guies amb la ferramenta especial.
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Figura 48 – Extractor guies de vàlvula. (Manual Taller 7742863)

N. Seients de vàlvula, canvi.
1.‐ Els seients es tenen que canviar quan la distancia (A) mesurada amb una vàlvula
nova sobrepassa el valor indicat en la especificació. El valor original amb vàlvula i
assentament nou, seria de 0,2 mm enfonsat (0,0 a 0,4 mm).
Aquest es el valor d’ajustament. En canvi, el valor màxim que s’admet es de 2,5 mm
enfonsat. De totes maneres, un cop desmuntat, si el valor es proper al màxim es
repara.

Figura 49 – Comprovació altura vàlvules. (Manual Taller 7742863)
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2.‐ Si el valor no es correcte, cal esmerilar el disc d’una vàlvula vella i soldar‐lo a
l’assentament de la vàlvula. Utilitzar soldadura MAG o, alternativament, una soldadura
d’arc convencional amb elèctrode d’inoxidable.
IMPORTANT: Cobrir amb molt de compte les altres superfícies de la culata perquè no
es puguen pegar esquitxades de soldadura.

Figura 50 – Extracció seients de vàlvula. (Manual Taller 7742863)

3.‐ Posar una beina adequat sobre la vàlvula/guia i treure amb compte el seient de la
vàlvula amb un martell. (Tindre compte de no fer danys a la culata.)

Figura 51 – Extracció seients de vàlvula. (Manual Taller 7742863)
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4.‐ Netejar molt be l’allotjament del seient i controlar la culata de possibles esquerdes.
5.‐ Mesurar el diàmetre de l’allotjament del seient. Determinar si tenim que utilitzar
en seient de dimensions estàndard o sobre dimensionat. Efectuar el mecanitzat que
sigui precís a l’allotjament.
6.‐ Refredar el seient amb neu carbònica a 60‐70ºC baix cero i si fa falta, escalfar la
culata amb aigua calenta o d’una altra manera. Introduir el seient amb un mandril.
Orientar el seient de manera que l’angle quedi orientat cap a la ferramenta.

O. Seients de vàlvula, rectificació.
1.‐ Abans de rectificar el seient hem de controlar les guies i canviar‐les si s’han
sobrepassat els límits de desgast.
2.‐ Tenir compte de no eliminar massa material, nomes hem d’eliminar el que sigui
necessari perquè el seient obtingui la forma correcta i una bona superfície de contacte.
3.‐ El seient s’esmerila fins a obtenir la cota (A) entre el pla de la culata i la superfície
del disc de la vàlvula, mesurada amb una vàlvula nova.

Vàlvula d’admissió

Figura 52 – Vàlvula admissió. (Manual Taller 7742863)
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Vàlvula de escapament

Figura 53 – Vàlvula escapament. (Manual Taller 7742863)

4.‐ L’angle es controla amb un peu de rei per a seients de vàlvula, desprès de posar
una capa fina de pintura de marcar sobre la superfície de contacte.

P. Vàlvules, rectificat.
1.‐ La superfície d’estanqueïtat s’ha de rectificar el mínim possible, però el suficient
per suprimir tots els defectes.
2.‐ Controlar la cota (B) a l’aresta del disc de la vàlvula. Canviar aquesta si la cota es
inferior a la tolerància de desgast.

Vàlvula de admissió

Figura 54 – Vàlvula admissió. (Manual Taller 7742863)
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Vàlvula d’escapament

Figura 55 – Vàlvula escapament. (Manual Taller 7742863)

3.‐ Controlar l’estanquitat amb, per exemple, pintura de marcar. Si la estanquitat
segueix sent insuficient, seguir rectificant el seient però no la vàlvula. A continuació
s’haurà de fer un altre control.
Desprès de que tingui l’estanquitat correcta, la vàlvula i el seient es poden esmerilar
amb una pasta fina.
Q. Mecanisme de balancins, reacondicionament.
1.‐ Treure els taps de seguritat dels suports de coixinet utilitzant una ferramenta
especial.

Figura 56 – Desmuntatge balancins. (Manual Taller 7742863)

2.‐ Netejar totes les peces, procedir amb compte sobretot amb el canal d’oli dels
suports de coixinet i amb els orificis para l’oli a l’eix de balancins.
3.‐ Controlar el desgast de l’eix de balancins i perns bola. Les rosques del pern bola i de
la contrafemella no tenen que estar en mal estat. Les superfícies de contacte del
balancins amb el jou de les vàlvules no te que estar desgastada ni presentar
concavitats.
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4.‐ Treure el casquet dels balancins amb la ferramenta especial.

Figura 57 – Desmuntatge balancí. (Manual Taller 7742863)
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2.3‐ Muntatge.
Després d’inspeccionar totes les peces del motor i substituir les que estaven malament,
passarem a la reparació i muntatge dels diferents elements.
A. Muntatge dels elements de la culata:
‐

Muntatge dels elements dels balancins.
1. Introduir el coixinet nou amb les ferramentes especials de manera que els orificis
de l’oli coincideixin amb els canals del balanci. La ranura del coixinet ha d’orientar‐
se obliquament cap a dalt.
Nota: Desprès de la introducció del coixinet ha d’escairar‐se a màquina.

Figura 58 – Muntatge coixinet balancí. (Manual Taller 7742863)

2. Posar oli a l’eix i muntar els balancins.
3. Introduir els nous taps de seguritat amb les ferramentes especials.

Figura 59 – Muntatge balancins. (Manual Taller 7742863)
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‐

Muntatge dels seients de vàlvula.
1.‐ Posar oli a les dues guies de vàlvules d’admissió. Introduir les guies en la culata
utilitzant la ferramenta especial per a les guies de vàlvules d’admissió, d’aquesta
manera aconseguirem l’altura correcta sobre el pla de les molles.

Figura 60 – Muntatge guies vàlvules. (Manual Taller 7742863)

2.‐ Posar oli a les dues guies de la vàlvula d’escapament. Introduir les guies en la culata
utilitzant la ferramenta especial per a les guies de vàlvules d’escapament, d’aquesta
manera aconseguirem l’altura correcta sobre el pla de les molles.

Figura 61 – Muntatge guies vàlvules. (Manual Taller 7742863)
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‐

Muntatge de les vàlvules.
1.‐ Posar oli a les canyes de les vàlvules i muntar‐les a les guies.
IMPORTANT: No confondre les vàlvules d’admissió en les d’escapament. Les primeres
tenen un diàmetre de 47 mm, i les d’escapament 45 mm.
2.‐ Muntar les molles i les volanderes. Comprimir les molles amb un tensor de vàlvules
i muntar les xavetes.
3.‐ Si els taps de neteja de la culata han estat desmuntats, comprovar que les
superfícies d’estanqueïtat estan ben netes.
Muntar juntes noves. Enroscar els taps amb clau dinamomètrica.
M30: 60 Nm
¾”: 70 Nm

B. Muntatge dels elements del turbo.
1. Controlar que tots els elements estan nets.
NOTA: No tornar a muntar elements trencats. Utilitzar el conjunt de reparació de
Volvo Penta per a aquest turbocompressor.
2. Posar oli al rotor (5), als casquets (21), al coixinet axial (17), a l’anell d’estanqueïtat
(12) i a l’anell deflector de l’oli (15) així com les volanderes (18), el casquets (19) i
els segments de pistó (10).
3. Muntar casquets (21) amb els anells de seguritat (20) a la caixa de coixinets.
4. Fixar el rotor (5) en mordasses especials de cargol de banc, col∙locar‐lo amb una
clau anular trenada, (veure desmuntatge dels elements del turbo, punt 4)
5. Muntar els segments de pistó (10) al rotor. La distancia entre puntes dels
segments ha de tenir un desplaçament de 180º.
6. Posar la protecció tèrmica (11) centrada al rotor. Prémer amb compte la caixa de
coixinets a l’eix del rotor. Controlar que els segments de pistó estan en la posició
correcta i que poden girar fàcilment la caixa de coixinets i el suport.
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7. Introduir la volandera (18) i el casquet (19) a l’eix del rotor. Muntar el coixinet axial
(17) i el deflector de l’oli(16).
8. Posar l’anell d’estanqueïtat (15) a l’eix del rotor, amb el costat pla orientat cap a
dalt.
9. Muntar els segments de pistó a l’anell d’estanqueïtat (12), amb un desplaçament
de 180º.
10. Muntar l’anell d’estanqueïtat i els segments de pistó a l’escut. Pot ser necessari
comprimir els segments.
11. Untar l’anell tòric (14) amb grassa per a coixinets de boles i col∙locar‐lo a la seva
ranura.
12. Muntar l’escut de la caixa de coixinets. Observar la marca feta al desmuntatge.
Assegurar els cargols amb Loctite, sellador, i prémer a un parell de 28 Nm.
13. Escalfar la roda del compressor (9) a un màx. de 130ºC. Posar oli a la brida del
rotor. Muntar la roda del compressor (observar la marca orientada a l’eix del
rotor).
14. Quant es refreda la roda del compressor, aplicar Loctite a la rosca de l’eix del
rotor. Prémer la femella de l’eix a un par de 10 Nm i seguidament prémer‐la a un
angle de 60º.
NOTA: Utilitzar un mànec en T junt una articulació universal i una beina perquè no
es sobrecarregui obliquament l’eix de la roda de la turbina.

Figura 62 – Muntatge elements turbo. (Manual Taller 7742863)
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15. Aplicar pasta per a cilindres de freno a l’anell tòric (13) i col∙locar‐lo a la ranura de
la tapa.
16. Muntar la roda del compressor segons les marques. Muntar el segment, les
volanderes de seguritat i els cargols (7). Prémer a un par de 15 Nm.
ADVERTÈNCIA: Si la caixa del compressor es munta torta, poden trencar‐se les paletes.
17. Muntar la tapa de la turbina segons les marques, amb les peces de muntatge (8).
Untar els cargols amb grassa resistent a la calor. Prémer a 40 Nm.
18. Controlar el joc del rotor fent girar l’eix a la mateixa vegada que s’ha de prémer la
roda de la turbina cap a dins. Prémer després la roda del compressor i efectuar el
mateix control.
19. Injectar oli a la caixa de coixinets. Posar els taps en les obertures de la caixa de
coixinets si no va a muntar‐se immediatament el turbocompressor.

Figura 63 – Turbocompressor KKK. (Manual Taller 7742863)
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C. Muntatge del cigonyal.
1) Examinar els coixinets. Canviar els retens desgastats o trencats.
2) Col∙locar els coixinets als seus respectius llocs del bloc de cilindres i capellets.
Assegurar‐se de que els coixinets estan correctament muntats i que els
capellets no estiguin trencats.
3) Lubricar els monyons de coixinets amb oli per motor i col∙locar el cigonyal amb
conte al seu lloc.
4) Muntar les volanderes del coixinet de bancada central (coixinet axial). Gràcies
a la escotadura de fixació, les volanderes nomes es poden muntar d'una
manera.
5) Muntar els capellets de bancada. Tots tenen una escotadura que es te que
orientar de manera que quedi damunt del pern de guia. Observar els números
de capellets de bancada, que indiquen la ubicació
NOTA: No muntar els cargols.
6) Muntar les xapes de reforç, els cargols i els beines separadors. Prémer les
xapes de reforç al bloc de cilindres amb un par de 85 Nm.
7) Posar oli i muntar els cargols de bancada i prémer‐los a un par de 440 Nm.
8) Controlar el joc axial del cigonyal: màx. 0,19 mm.
9) Muntar l'envolvent del volant i el volant.
Parell de acollament:
Envoltant: 140 Nm.
Volant: 258 Nm.
10) Muntar tub poligonal i l'amortidor de vibracions.
Parell de acollament:
Cargol central del cub poligonal: 640 Nm.
Amortidor de vibracions: 70 Nm.
11) Muntar la bomba de l'oli lubricant, el tub d'aspiració i el de pressió.
NOTA: Al tornar a muntar la bomba de l'oli, comprovar que no quedi
comprimit el tub de pressió junt a l'acoblament tubular sobre el bloc.
Introduir el tub de pressió fins que arribi al fons del bloc. Enroscar el ràcord
fins al final, no amb més força de 10 Nm.
Marcar el ràcord amb un retolador i prémer al bloc 60º més
12) Muntar la tapa de a distribució.
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D. Muntatge camises i pistons.
a. Primer que res tapar el cigonyal perquè no s'embruti i després netejar
minuciosament l'allotjament de la camisa al bloc. Les superfícies d'estanquitat
tenen que estar totalment lliures d'òxid i sediments. Utilitzar un detergent o
un raspall de llautó per la neteja i assecar amb aire comprimit sec.
NOTA: No utilitzar ferramentes de rascar. Netejar també les ranures dels
retens inferiors.
b.

Si està danyat l'escaló de la camisa s’ha de reparar.

c. Muntar la camisa al bloc sense els anells d'estanqueïtat.
d. Muntar dos peces de compressió perquè la camisa quedi al seu lloc.

Figura 64 – Muntatge camises. (Manual Taller 7742863)

e. Muntar un comprovador al suport i posar a 0 el comprovador sobre el bloc de
cilindres.

Figura 65 – Comprovació camises. (Manual Taller 7742863)
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f.

Posar la punta del comprovador sobre la vora de la camisa i llegir la altura. La
medició s’ha de fer en quatre punts diferents de la camisa. L'altura d'aquesta
sobre el bloc ha de ser 0,06 ‐ 0.10 mm.

Figura 66 – Comprovació camises. (Manual Taller 7742863)

g. Marcar la posició de la camisa al bloc amb per exemple llapis de marcar.
Treure les ferramentes de pressió i treure la camisa.
h. Muntar els anells d'estanquitat al bloc de cilindres.
NOTA: Lubricar amb el oli inclòs a l'envàs dels anells, els tres anells inferiors. El
de més avall es de color violeta. Tots els anells estan dissenyats per a treballar
amb refrigerant, excepte el violeta que es especial ja que es troba en contacte
amb l’oli que hi ha al càrter.

Figura 67 – Anells estanquitat camises. (Manual Taller 7742863)
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i.

Aplicar un reguer uniforme de segellador d'un espessor màxim de 0,8 mm a la
camisa.
NOTA: Un excés de silicona causa danys al motor.

Figura 68 – Segellador camises. (Manual Taller 7742863)

j.

Muntar l'anell d'estanqueïtat per baix del coll de la camisa.
NOTA: Col∙locar l'anell d'estanqueïtat superior de la camisa a la ranura que es
troba aproximadament 8 mm per baix del coll de la camisa.

Figura 69 – Anell estanquitat camises. (Manual Taller 7742863)

NOTA: Si s’han de posar suplements, aplicar segellador a l'escaló de la camisa
al bloc.
NOTA: No posar segellador entre els suplement i l'escaló.
Una vegada aplicat el segellador, s’ha de muntar la camisa abans de que passin
20 min. La camisa s’ha de sotmetre a pressió amb una ferramenta. No s’ha de
treure la pressió abans de que es posi al seu lloc la culata, que es premerà amb
parell.
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Al muntar pistons o si es te que fer girar el motor, es tenen que des bloquejar
totes les camises amb ferramenta de compressió amb la finalitat de impedir el
moviment entre les camises i el bloc de cilindres.

Figura 70 – Muntatge camises. (Manual Taller 7742863)

k.

Muntar la camisa al bloc segons les marques fetes anteriorment. Utilitzar les
ferramentes especial. Pressionar amb conte. Com a suport s'utilitzen dos
cargols per la culata.

Figura 71 – Muntatge camisa al bloc. (Manual Taller 7742863)

l.

Muntar l'anell d'estanqueïtat entre el bloc i la vora superior de la camisa.
Utilitzar el mandril especial.
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Figura 72 – Muntatge camises. (Manual Taller 7742863)

m. Muntar les ferramentes de fixació.

Figura 73 – Suports muntatge camises. (Manual Taller 7742863)

n. Posar oli al pistó, muntar‐lo a la camisa amb la marca (fletxa) orientada cap
avant. Utilitzar el compressor per a anells de pistó.

Figura 74 – Compressor anells de pistó. (Manual Taller 7742863)
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o. Controlar que els casquets de biela es trobin en la posició correcta. Cargolar el
barret segons les marques a un parell de 240 Nm.
p. Muntar la boqueta per la refrigeració dels pistons. Prémer els cargols de les
boquetes amb un parell de 25 Nm.
q. Controlar l'altura del pistó baix del pla del bloc. Fer girar el motor amb la
ferramenta de giro fins que el pistó es trobi al seu punt mort superior (0º al
volant).
r. Altura correcta del pistó: 0,9 ‐ 1,5 mm enfonsat sobre el pla del bloc.

Figura 75 – Altura pistons. (Manual Taller 7742863)

s. Treure de l'envoltant del volant la ferramenta especial amb el tap.
t. Treure les ferramentes de acollament de la camisa quant es posi la culata.

E. Bomba de l'oli, muntatge.
1. Muntar la bomba a la consola.
NOTA: Controlar que els engranatges giren amb facilitat.
2. Escalfar el pinyó de la bomba a 180° ± 20°.
3. Introduir copejant , el pinyó a l'eix de la bomba. El pinyó ha de poder introduir‐
se amb l'ajuda dels mandrils especials com a suport.
NOTA: El joc entre el pinyó i la consola te que ser de 0,4 ‐ 1,0 mm.
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Figura 76 – Muntatge pinyó bomba oli. (Manual Taller 7742863)

4. Muntar les volanderes d'empenta, el cub, el pinyó intermediari i el suport del
coixinet a la consola.
5. Muntar la consola al barret de bancada. Prémer amb un parell de 48 Nm.
6. Muntar un anell d'estanqueïtat nou per al tub d'aspiració. Connectar aquest a
la bomba.
7. Posar un anell d'estanqueïtat nou per al tub de pressió i connnectar‐lo.
NOTA: Quan es va a tornar a muntar la bomba d'oli, controlar el tub de pressió
juntament amb la connexió del bloc en el que es refereix a compressions.
Pressionar el tub fins ha arribar al fons del bloc. Enroscar el Racord fins al fons
(≤10 Nm).
Marcar el Racord i prémer‐lo 60° al bloc.

Figura 77 – Muntatge tub pressió bomba oli. (Manual Taller 7742863)

8. Muntar el carter d'oli amb una junta nova.
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F. Muntatge de la bomba d’injecció.
1. Abans de muntar la bomba de injecció, controlar que a la bomba i el regulador
hi ha 2 ‐ 3 dl d'oli per a motor.
2. Treure el tap de l'envoltant del volant (16 mm hexàgon embotit) i muntar la
ferramenta de giro. Treure la tapa de inspecció (1) de l'envoltant del volant.
Treure la tapa de inspecció de l'arbre de lleves de l'extrem posterior del bloc
de cilindres.

Figura 78 – Ferramenta especial girar motor. (Manual Taller 7742863)

3. Fer girar el motor amb un mànec de bloqueig fins a arribar al temps de
compressió del 1er cilindre (marca e 0° al volant). L'orifici de marca de l'arbre
de lleves te que orientar‐se capa dalt.
4. Fer girar el motor en el sentit oposat de rotació, uns 90° des de el punt de
partida. Girar després el volant en el sentit de rotació fins el numero de graus
correcte que el volant coincideix amb la punta indicadora.
NOTA: Ajustar el numero de graus dins de la meitat superior de la zona de
tolerància indicada en les especificacions.
Efectuar l'ajustament amb precisió i no fer girar de nou el volant en el sentit
contrari de rotació per efectuar l'ajustament fi. Si el volant s'ha girat massa,
s’ha de tornar a fer l'ajustament.

Figura 79 – Posta a punt bomba injecció. (Manual Taller 7742863)
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5. Fixar la bomba de injecció al motor.
6. Fixar la brida a l'acoblament de la bomba.
7. Treure la vàlvula de sobreeiximent i el tap hexagonal de la bomba de manera
que sigui visible el taquet del 1er cilindre.

Figura 80 – Posta a punt bomba injecció. (Manual Taller 7742863)

8.

Girar l'acoblament de la bomba fins que el taquet s'aixequi des de la posició
de fons.

9. Col∙locar la ferramenta especial i el comparador d'esfera. Ajustar la punta
indicadora de manera que descansi sobre el taquet.
NOTA: Assegurar‐se de que la punta de l'agulla no es situa sobre el resort del
pistó.

Figura 81 – Posta a punt bomba injecció. (Manual Taller 7742863)
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10. Posar a 0 el comparador d'esfera.
11. Girar l'acoblament de la bomba en el sentit de rotació del motor.
Controlar que la posta a 0 es conserva quant s'inicia el giro.
12. Seguint el giro fins que el taquet es desplaça cap avall i el valor de la elevació a
partir del cercle de fons apareix a l'indicador. Seguir fent girar l'acoblament de
la bomba fins que l'indicador mostra uns 1,2 mm més que la xifra indicada.
13. Prémer el cargol lo suficient perquè l'acoblament de la bomba giri oferint una
forta resistència. Això ha de fer‐se per eliminar tot lo que es pugui el joc entre
flancs als engranatges de la distribució.

Figura 82 – Posta a punt bomba injecció. (Manual Taller 7742863)

14. Fer retrocedir l'acoblament de la bomba en contra del sentit de rotació del
motor fins que l'indicador mostri el valor d'elevació a partir del cercle bàsic.
NOTA: Si l'acoblament de la bomba es fa girar massa, serà necessari tornar a
repetir l'ajust a partir del punt 11.
15. Prémer el cargol amb un parell de 85 Nm.

Figura 83 – Posta a punt bomba injecció. (Manual Taller 7742863)

16. Controlar que es manté l'ajustament tornant a girar el motor cap enrere 90°, i
cap endavant fins l'angle d'ajustament correcte. El comparador haurà de
mostrar el valor correcte d'elevació a partir del cercle bàsic.
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17. Retirar el comprovador i el dispositiu de fixació.
18. Posar el tap hexagonal junt una volandera de coure nova.
19. Cargolar la vàlvula de sobreeiximent.

G. Arbre de lleves, muntatge.
1. Netejar l'arbre de lleves. Lubricar els monyons dels coixinets i les lleves de
l'arbre amb oli per a motor.
2. Introduir la ferramenta especial de guia a l'arbre de lleves. Introduir aquest de
manera que no es facin malbé els coixinets.

Figura 84 – Muntatge arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

3. Muntar el coixinet axial de l'arbre de lleves. Cargolar els cargols amb un parell
de 24 Nm.
NOTA: El costat pla del coixinet axial ha d’estar orientat al bloc de cilindres.
4.

Muntar el pinyó de l'arbre de lleves. Observa la marca. Prémer els cargols amb
un parell de 48 Nm.

H. Muntar la tapa del càrter.
I.

Muntar la tapa de distribució.
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J.

Muntatge de la bomba de refrigerant.
1. Posar un anell tòric nou a la ranura de la bomba de refrigerant. Cargolar
aquesta a la carcassa de la distribució.

Figura 85 – Anell tòric muntatge arbre de lleves. (Manual Taller 7742863)

2. Posar un anell tòric a la ranura de la tapa del extrem de la bomba. Muntar la
tapa. Connectar els tubs al intercanviador de calor i bloc de cilindres. Posar
anells d'estanqueïtat nous.
3. Muntar la brida per la politja. El par per cargolar el cargol central es 60 Nm.
4. Canviar l'anell d'estanqueïtat de la tapa de distribució. Netejar les superfícies
de contacte i aplicar segellador. Muntar el suport per l'anell d'estanqueïtat.

Figura 86 – Canvi anell estanquitat tapa distribució. (Manual Taller 7742863)

K. Muntatge de la bomba d'aigua salada.
L. Muntatge de les culates.
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1. Netejar la superfície d'estanqueïtat dels bloc de cilindres amb un raspall de
llautó.
IMPORTANT: No ratllar les superfícies de contacte amb la camisa.
2. Controlar l'altura de la camisa sobre el plà del bloc.
3. Muntar anells d'estanqueïtat nous sobre el bloc de cilindres.

Figura 87 – Muntatge anells estanquitat al bloc de cilindres. (Manual Taller 7742863)

4. Posar un anell tòric nou a la ranura de la culata cap al tub d'admissió. L'anell
tòric ha d’estar ben lubricat.

Figura 88 – Anell tòric culata. (Manual Taller 7742863)

5. Aixecar la culata i col∙locar‐la amb conte al seu lloc. Controlar que l'anell tòric
estigui a la seua ranura.
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Figura 89 – Muntar culates. (Manual Taller 7742863)

6. Submergir els cargols de la culata amb líquid anticorrosiu. Col∙locar‐los després
sobre una malla perquè s'escorrin. Si no es fa així l'oli adherit pot mal
interpretar se com a fugues.
7. Col∙locar els cargols a la culata. Els cargolarem en cinc etapes, en l'ordre
indicat:
1.‐ 50 Nm
2.‐ 125 Nm
3.‐ 200 Nm
Nota: Marcar amb llapis els caps dels cargols i la culata.
4.‐ 90°
5.‐ 90°
Nota: Els punts 4 i 5 son angulars, en total 180°.

Figura 90 – Cargols culata. (Manual Taller 7742863)

8. Prémer la culata contra el intercanviador d'admissió.
9. Muntar taquets i empenyedors. Assegurar‐se de que es munten al seu lloc.
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10. Muntar el pont de balancins ben net i banyat d'oli. Cargolar amb un parell de
48 Nm.

Figura 91 – Muntatge pont balancins. (Manual Taller 7742863)

11. Muntar els injectors amb el jou de fixació. Procedir amb neteja. Fixar el jou
amb 55 Nm.
Nota: Amb la finalitat de facilitar el desmuntatge convé aplicar un poc de pasta
per a temperatures altes a la secció inferior del injector.

Figura 92 – Muntatge jou de fixació. (Manual Taller 7742863)

12. Fer el reglatge de vàlvules.
13. Muntar la tapa de balancins i els tubs de sobrant posant volanderes de coure
noves.
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14. Treure els taps protectors de la bomba de injecció i injectors. Muntar els tubs
de pressió. Procedir amb neteja en tots els treballs que es facin al sistema de
combustible.
15. Tornar a muntar les connexions i el tub de distribució del refrigerant. Posar
retens nous, un poc lubricats amb grassa o sabó.
16. Aixecar i col∙locar el col∙lector d'escapament al seu lloc. Tornar a muntar els
perns. Observar que els perns davanters sostenen també la consola per la
central elèctrica. Muntar les brides per als tubs de pressió etc... Penjar juntes
noves als perns, contra les culates. Comprovar que estan correctament
col∙locades abans de cargolar el col∙lector d'escapament.
17. Muntar la connexió de refrigerant per al col∙lector d'escapament. Posar retens
nous, lubricats amb grassa o sabó.
18. Muntar el tub de connexió entre el intercanviador d'oli i el col∙lector
d'escapament amb retens nous engrassats.
19. Posar el turbo al seu lloc. Muntar una junta nova amb els espàrrecs de la
carcassa de la turbina i prémer‐los.
20. Muntar juntes noves per als tubs de pressió d'oli lubricant i prémer.
21. Muntar els tubs de refrigerant superior i inferior junts amb nous anells
d'estanqueïtat engrassats.
22. Muntar els tubs de connexió i el tub que va de la secció del compressor del
turbo al intercanviador d'admissió. Utilitzar anells d'estanqueïtat nous i
engrassats.
23. Muntar el colze d'escapament amb la junta. Muntar el filtre d'aire i el tub de
connexió.
24. Muntar el tub procedent de la bomba de refrigerant i els tubs de pressió a la
bomba de refrigerant.
25. Muntar la caixa de termòstats i termòstats i els anells d'estanqueïtat nous i
lubricats.
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M. Muntatge intercanviador de calor i dipòsit d'expansió.
1. Muntar un retén nou entre la bomba de refrigerant i el intercanviador de
calor. Muntar les connexions dels tubs als intercanviadors de calor posant
anells d'estanqueïtat nous.
2. Canviar l'anell d'estanqueïtat entre el intercanviador de calor i el dipòsit
d'expansió i el tub d'aigua. Lubricar i muntar retens nous i el tub de refrigerant
de la caixa de termòstats. Posar el dipòsit d'expansió al seu lloc i collar‐lo.
3. Posar el tub de pressió i la mànega de drenatge a la tapa d'omplir.
N. Muntar l'alternador, motor d'arrencada i les corretges.
O. Muntar cablejat elèctric, suports sensors, sensors i unitat electrònica.
P. Muntar filtres.
Q. Posar aigua i oli.
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2.4.‐ Instal∙lació i centrat motor actual.
Una vegada el motor està reparat i provat, el carregarem a un camió per transportar‐lo a
l'embarcació.
Durant el temps que hem estat reparant el motor, ja haurem netejat la sentina per veure
després d'algunes hores de funcionament que realment el motor no té cap fuita de gasoil,
aigua o oli.
Instal∙larem el motor a bord damunt de les cadiretes que ja estaven a mida i ens farà el
centratge més fàcil. Muntarem la reductora, la collarem al motor, i passarem a centrar el
conjunt.
El motor no va muntat sobre suspensors elàstics, sinó que va muntat fix sobre les bancades
que solen ser unes xapes de ferro en forma de L que van subjectes a uns reforços del casc.
L’eix disposa de coixinets tant a popa com a la part davantera, per tant, l’eix manté la seva
posició dins del tub de la botzina sense necessitat de que el mantinguem centrat manualment
o amb uns tacs de fusta.
El vaixell ha d’estar estar al aigua per centrar la línea d'eixos. Depenent de la disposició de les
tacades que suporten l’embarcació, aquesta es pot deformar una mica i fer que el centratge no
sigui el correcte quan tirem l’embarcació a l’aigua. Això es manifesta molt més en
embarcacions de fusta, però també en embarcacions de fibra.
El mètode que fem servir per a centrar el motor serà mitjançant galgues. Com que tenim 4
punts de recolzament, 2 al motor i 2 a la reductora, mantindrem el motor suspès i mirarem
amb les galgues el joc que hi ha entre plats i aixecarem o baixarem de proa o de popa, babord
o estribord, depenent on estigui l'obertura més gran. Tot el centratge el farem amb galgues i
ho mirarem entre la brida de la reductora i la contra brida de l’eix.
Quant ho tindrem centrat de manera que els plats estiguin completament alineats i
completament paral∙lels, girarem la brida de la reductora a 90°, 180° i 270° i repetirem el
procés de les galgues en les noves posicions. Una vegada els plats estiguin paral∙lels, posarem
suplements d'acer o ferro colat a les potes del motor i reductora, fent que el motor descansi
sobre les cadiretes. Llavors tornarem a revisar els plats amb les galgues i les diferents posicions
i si es mantenen els plats en paral∙lel, collarem el motor i la reductora a les cadiretes i collarem
les brides.
Muntarem els tubs de gasoil, els tubs de refrigeració, les connexions elèctriques entre motor i
panel de rellotgeria del vaixell, obrirem la vàlvula de fons d'aigua salada per la refrigeració,
descargolarem els tubs de gasoil dels injectors i obrirem les vàlvules de gasoil dels tancs.
Connectarem els desconnectadors de bateria i donarem a l'arrencada fins que veiem que surt
gasoil pels injectors, d'aquesta manera no quedarà aire al circuit de combustible. Cargolarem
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els tub de gasoil dels injectors al parell indicat pel manual i tornarem a donar a l'arrencada i el
motor es posarà en marxa.
Una vegada el motor en marxa, mirarem que no perdi res, pararem, revisarem nivells d'oli i
aigua refrigerant i reomplirem si en fa falta, tornarem a arrencar i sortirem a proves navegant
una bona estona i mirant els indicadors del motor per veure que tot va correctament, pressió
oli, temperatura aigua, pressió turbo, carga de bateria, i també mirar totes les tubs del motor
que no perdin.
Durant les primeres hores de funcionament el motor no ha de treballar a la potència màxima
per que els pistons i les camises s’ajustin correctament. També recomanem canviar l’oli i els
filtres d’oli a les poques hores de funcionament per que solen quedar restes de la reparació i
l’oli s’embruta més del que és habitual.
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2.5.‐ Pressupost reparació.
Per estudiar els costos de la reparació hem revisat a la pàgina web del Volvo Penta Shop els
especejaments que corresponen al motor que hem de reparar. Hem començat per buscar si hi
ha jocs de reparació per aquest motor. Hem seleccionat els jocs de reparació anomenats bàsic
i el de culates.
El joc bàsic es compon de 6 camises i pistons, jocs de coixinets de cigonyal (radials + axials),
jocs de coixinets de biela i també totes les juntes que fan falta per canviar aquestos elements.
Per una altra banda, el joc de culates porta les 24 vàlvules, 12 admissió i 12 escapament, així
com els seients de vàlvula, guies de vàlvula, camises d’injector, etc.
A banda d’aquestos jocs hem mirat tot allò que no estigui inclòs per completar tot el material
que ens pot fer falta per la reparació. Hem afegit els jocs de reparació del turbocompressor, la
bomba d’oli nova (no hi ha joc de reparació), joc de reparació de la bomba d’aigua salada i
bomba de refrigerant nova.
Pel que fa als injectors, després d’investigar les substitucions que s’han anat produint, hem vist
que es va canviar el tipus d’injector i ara no hi ha recanvis per a les toveres, sinó que la tovera
està substituïda per una referència que correspon a un injector sencer. Per tant, hem
pressupostat els 6 injectors nous.
En reparacions generals d’aquest tipus es solen netejar els intercanviadors de calor del motor,
per tant hem buscat totes les juntes dels intercanviadors d’aigua, oli i aire, així com el de l’oli
de la transmissió.
També és recomanable reparar l’alternador i el motor d’arrencada, ho hem pressupostat com
a material. La reparació de la bomba d’injecció l’ha de fer un servei oficial Bosch. En aquest
cas, segons reparacions anteriors ens han fet un pressupost des de Auto Injecció Rascon, que
és el Diesel Center de Bosch a la nostra zona.
Finalment hem afegit un joc de filtres d’oli de motor, filtre d’aire, filtres de gasoil, prefiltres
gasoil, oli i anticongelant nou.
Segons la experiència en reparacions similars, hem comptat en que la feina es pot fer en unes
200 hores de taller, incloent totes les feines que indiquem a continuació en el pressupost.
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3. Estudi de Remotorització
Estudiem a continuació el motor nou més adequat, si es possible o no i les modificacions a fer a
l’embarcació per a poder acollir el nou motor en cas de decidir aquesta opció.
El motor actual té una potència de 600 cv a 1.800 rpm. La maquina per xorrar la xarxa i els altres
elements de l’embarcació estaven dissenyats per a 510 cv que l’embarcació portava
anteriorment. Ara la potencia ja es superior i per a evitar modificacions en la resta de
l’embarcació, línia d’eixos, aparells de pesca, etc considerem que la millor opció seria instal∙lar un
motor de potencia igual o similar, en tot cas rebaixant una mica si es possible.

Desprès d’estudiar amb el propietari les principals despeses de l’embarcació, ens indica que el
consum de combustible representa una gran part del cost d’explotació de l’embarcació. El
manteniment i el cost d’adquisició representen una part més petita. Per tant, el primer punt a
estudiar serà el consum. Un cop elegits els motors amb un consum inferior, s’estudiarà el cost de
manteniment, adquisició i també les característiques més a fons.
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3.1 Estudi previ del consum de combustible.
El motor TAMD165 utilitza una injecció mecànica i tot i que el motor va ser prou avançat per al
seu temps, ha estat molt superada pels motors que presentem com a opció. A continuació
establirem les diferencies de consum per a la mateixa feina. El primer pas es estudiar els cicles de
treball diaris de l’embarcació, establir la carrega a la qual treballa el motor per hores i obtenir una
taula amb la que poder treballar.
Les embarcacions fan dos mesos de veda biològica a l’any. Aquesta veda es fa al port de Sant
Carles de la Ràpita durant els mesos de juliol i agost. Per tant les embarcacions pesquen durant 44
setmanes per any. Comptem per setmanes per que els mariners fan tots els números per
setmana, no per mes.
Hem ajustat els valors segons aquestes estimacions i segons la manera de navegar de
l’embarcació i els règims de revolucions que ens ha indicat el patró de l’embarcació que es
objecte d’estudi.
En moltes ocasions ens indica que fan llargues navegacions per a arribar fins a molta profunditat i
fan una sola calada molt llarga. En altres ocasions naveguen durant menys estona i fan més vols.
Per tant hem anat ajustant els valors fins a obtenir les següents dades.

Setmanes/any
44

hores/setmana Hores / any
45
2000
% Potencia
100%
85%
50%
Ralentí

Temps
10%
50%
30%
10%

Hores:
4,5
22,5
13,5
4,5
45

hores / setmana

Taula 1 – Repartiment setmanal de les hores a diferents càrregues

Un cop tenim aquesta informació podem mirar per al motor que porta actualment quin seria el
consum teòric. En blau tenim els valors de consum específic del motor i arribem al consum
setmanal teòric de l’embarcació.
Abans de seguir amb la resta dels càlculs compararem el consum teòric amb el consum real que
ens indiqui el patró per a assegurar‐nos que les estimacions de la manera de treballar de
l’embarcació es corresponen amb la realitat.
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TAMD165

Imatge 1 – Motor actual amb reductora i toma de força frontal. (VPPN juny 2014)

Ralentí
600
40
29
217
6,39
7,70
4,5

50
1400
300
221
200
44,16
53,20
13,5

85
1700
510
375
209,5
78,64
94,74
22,5

100%
1800
600
442
214
94,50
113,86
4,5

rpm
HP
kW
g/kWh
kg/h
l/h
Hores/setmana

35

718

2132

512

3397

Litres /setmana

Taula 2 – Consum teòric del motor actual

El valor teòric i real que ens ha comunicat el patró es molt proper, suficient com per a prendre el
valor com a correcte. Repetirem la mateixa operació amb els candidats a motors nous. Establirem
en un primer moment només una comparació de consum en % per a facilitar la comparació.
Posteriorment un cop decidit el motor a muntar buscarem el consum total en litres i amb el preu
per litre de gasoil veurem el cost que tindrà el combustible durant el temps en el qual fem aquest
estudi.
A la pàgina següent tenim el catàleg de característiques del motor.
92 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització

93 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització

94 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització
Volvo Penta D16‐MH

Imatge 2 – Motor Volvo Penta D16MH sense toma de força ni reductora. (VPPN juny 2014)

Ralentí
600
40
29
240,4
7,08
8,53
4,5

50
1400
300
221
195,2
43,10
51,93
13,5

85
1700
510
375
203,3
76,31
91,94
22,5

100%
1800
600
442
209,3
92,43
111,36
4,5

rpm
HP
kW
g/kWh
kg/h
l/h
Hores/setmana

38

701

2069

501

3309

Litres / setmana

Taula 2 – Consum teòric del Volvo Penta D16‐MH de 600cv a 1.800 rpm

Comparant els càlculs veiem que el consum del motor nou seria aproximadament el 2,6 % inferior
al motor que porta instal∙lat actualment.
A la pàgina següent tenim el catàleg de característiques del motor.
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Volvo Penta D13MH

Imatge 3 – Motor Volvo Penta D13MH sense toma de força ni reductora. (VPPN juny 2014)

Ralentí
600
40
29
236
6,95
8,37
4,5

50
1400
300
221
189
41,73
50,28
13,5

85
1750
510
375
200,25
75,17
90,56
22,5

100%
1900
600
442
205
90,53
109,07
4,5

rpm
HP
kW
g/kWh
kg/h
l/h
Hores/setmana

38

679

2038

491

3245

Litres /setmana

Taula 3 – Consum teòric del Volvo Penta D13‐MH de 600cv a 1.900 rpm

El consum d’aquest motor es gairebé 4,5 % inferior al motor original. Es un molt bon consum i les
dimensions són més petites, de manera que es converteix en un molt bon candidat per a poder‐lo
muntar.
A la pàgina següent tenim el catàleg de característiques del motor.
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Motors d’altre marques.
Tot i que el client està satisfet amb el motor que porta i amb la marca, també hem fet un petit
estudi amb altres motors d’altres marques per a mirar si els consums son prou baixos com per a
considerar‐los a l’hora de re motoritzar.
Caterpillar C18.

Imatge 4 – Motor Caterpillar C18 sense toma de força ni reductora. (http://marine.cat.com/ juny 2014)

El Caterpillar C18 té 18 litres de cilindrada. El preu del motor es superior als Volvo. El consum del
motor Caterpillar nou es superior al motor instal∙lat actualment, aproximadament un 3,2 %
superior.
Es un motor bastant habitual tant com a motor principal com a per a generador i el servei i
recanvis son bastant accessibles. Tot i així, sense tenir en compte el manteniment, ja veiem que
no es una opció a considerar simplement per consum.
Ralentí
600
40
29
263,6
7,76
9,35
4,5

50
1400
300
221
214,6
47,38
57,09
13,5

85
1700
510
375
214,7
80,59
97,10
22,5

100%
1800
600
442
213,4
94,24
113,54
4,5

rpm
HP
kW
g/kWh
kg/h
l/h
Hores/setmana

42

771

2185

511

3508

Litres / setmana

Taula 4 – Consum teòric del Caterpillar C18 de 600cv a 1.900 rpm
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Yanmar 6HYM‐WET

Imatge 5 – Motor Yanmar de 600cv a 2.150 rpm. (http://www.yanmarmarine.com/Professional/ juny 2014)

Aquest motor te els 600 cv a 2.150 rpm. Això fa que s’hagi de modificar molt el pas de l’hèlix o
canviar la reductora, els costos serien molt superiors. No hi ha corbes de consum específic per a
poder fer el càlcul però es tracta d’un motor amb bomba en línia, per la qual cosa difícilment
arribarà a nivells de consum similars als estudiats. De totes maneres el consum específic a 600 cv
seria de 207 g / kWh, un poc més alt que el D13 i un poc més baix que el D16.
De totes maneres, després de fer diverses investigacions hem vist que no hi ha pràcticament cap
motor d’aquesta sèrie treballant a la zona del mediterrani, només un a la zona de Málaga.
Tampoc hi ha serveis que toquin aquestos motors habitualment, per tant, queda descartat com a
opció.
A la zona nord aquesta marca de motors té un desenvolupament superior, però els motors que es
venen son motors de gran recorregut i molt lents. També té una xarxa important a tota Espanya
en motors d’esbarjo, però en canvi no hi ha motors de la sèrie de comercials a la zona i per tant
no ho considerem.
A la pàgina següent hi ha el catàleg del motor.
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IVECO C13 500

Imatge 6 – Motor Iveco de 520cv a 2.000 rpm. (http://www.fptindustrial.com/es‐ES/Pages/HomePage.aspx juny 2014)

El nom amb el que es comercialitza es C13‐500, té 500 cv a 2.000 rpm en potència continua, 24 /
24 hores a màxima potencia. Els motors que es fan servir per a embarcacions d’arrossegament,
per les hores de funcionament i per cicles de treball, normalment es venen amb un ràting menys
restrictiu. En aquest cas, per al ràting en el qual podria anar, aquest motor tindria 520 cv a 2.000
rpm.
A Sant Carles de la Ràpita hi ha unes drassanes que son servei oficial de Iveco i que motoritzen les
seves embarcacions amb motors Iveco habitualment.
També hi ha un servei de camions molt gran a Amposta, per la qual cosa com a servei estaríem
coberts però com que no arriba a la potencia del motor actual i les voltes són també més altes,
no el considerem.
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CUMMINS KTA19

Imatge 7 – Motor Cummins KTA19 de 600 cv a 1.800 rpm. (https://marine.cummins.com)

Les dimensions d’aquest motor son molt més grans que el que porta actualment. Es tracta d’un
motor amb una tecnologia similar als camions actualment. Porta els anomenats injectors –
bomba, que integren en el mateix cos la bomba d’altra pressió i l’injector. Els més moderns però,
tenen aquesta injecció controlada electrònicament, mentre que en aquest motor es totalment
mecànic.
El consum es significativament més gran que el del motor actual. El consum en cas de muntar
aquest motor, seria un 5,7 % superior al que té actualment, per tant es completament inviable. Es
un motor de concepció més antiga, per tant estudiarem més a fons els QSK19 que es la versió més
moderna d’aquest model.
Ralentí
800
39
13,2
4,5

50
1400
282
58
13,5

85
1700
505
99,4
22,5

100%
1800
600
116,9
4,5

Rpm
HP
l/h
Hores/setmana

59,4

783

2.236,5

526,05

3605

Litres / setmana

Taula 5 – Consum teòric del Cummins KTA19 de 600cv a 1.800 rpm

Adjuntem el catàleg de característiques del motor.

109 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització

110 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització

111 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització
CUMMINS QSK19‐M

Imatge 8 – Motor Cummins QSK19 de 600 cv a 2.000 rpm. (https://marine.cummins.com)

Aquesta es una versió nova del motor de 19 litres de cilindrada. El bloc es similar però en lloc de
tenir els intercanviadors de tubs com l’anterior, aquest té intercanviadors de calor de làmines. El
principal canvi es en el sistema d’injecció. En aquest cas, en lloc de tenir injectors mecànics PT
(Pressió – Temps), el QSK19 té el sistema d’injecció Modular Common Rail (MCRS). Aquest
sistema no porta el típic rail comú on van connectats els cilindres, sinó que es bastant similar als
injectors bomba. Actualment el sistema treballa com a màxim a 1.600 bar de pressió però en un
futur Bosch indica que podria arribar a treballar fins a 2.200 bar de pressió.

El consum es inferior en aquest model que en el KTA19, de totes maneres, comparat amb el
motor actual encara queda un 4,5 % per sobre, per tant, ni per consum ni per mides el podem
considerar.
Ralentí
800
39
11,7
4,5

50
1400
282
60
13,5

85
1700
505
96,8
22,5

100%
1800
600
114,8
4,5

rpm
HP
l/h
Hores/setmana

52,65

810

2178

516,6

3557

Litres / setmana

Taula 6 – Consum teòric del Cummins QSK19 de 600cv a 1.800 rpm
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MAN D2876

Imatge 9 – Motor Man D2876 de 560 cv a 2.100 rpm. (http://www.engines.man.eu)

Aquest es el motor més gran de la marca Man per a pesquers en 6 cilindres. La potencia màxima
per a la aplicació en el nostre cas es de 560 cv a 2.100 rpm. Queda just de potencia i alt de rpm.
Hem fet els càlculs tenint en compte que el motor té 40 cv menys i tot i així el consum del motor
actual es un 1,8 % inferior al del motor MAN L2876. Queda descartat.
Ralentí
600
40
29
230
6,77
8,16
4,5

50
1500
300
221
203
44,82
54,00
13,5

85
1900
510
375
216
81,08
97,68
22,5

100%
2100
560
412
222
91,50
110,24
4,5

Rpm
HP
Kw
g/kWh
kg/h
l/h
Horas/año

37

729

2198

496

3460

Litres / semana

Taula 7 – Consum teòric del Man de 560cv a 2.100 rpm
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MAN D2842

Imatge 10 – Motor Man D2842 de 600 cv a 1.800 rpm. (http://www.engines.man.eu)

La configuració del motor es diferent al que porta ara. Aquest motor son 12 cilindres en V en lloc
de 6 en línia. La sala de màquines no es prou gran per a poder tenir aquest motor i poder treballar
correctament. Es una mica més pesat que el motor actual.
Pel que fa al consum i segons les dades del catàleg del motor, aquest motor gastaria un 0,7 % més
que el motor actual. Queda descartat.
Ralentí
600
40
29
222
6,54
7,87
4,5

50
1400
300
221
204
45,04
54,27
13,5

85
1700
510
375
210
78,83
94,97
22,5

100%
1800
600
442
216
95,39
114,92
4,5

rpm
HP
kW
g/kWh
kg/h
l/h
Horas/año

35

733

2137

517

3422

Litros / setmana

Taula 7 – Consum teòric del Man de 600 cv a 1.800 rpm
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SCANIA DI16

Imatge 11 – Motor Scania DI16 de 625 cv a 1.800 rpm. (http://www.scania.com juny 2014)

El motor té 625 cv a 1.800 rpm. Tot i que la configuració es diferent a la del motor actual, V8 en
lloc de L6, el motor es molt compacte i es bastant més curt que l’actual. La amplada pot ser un
problema per la proximitat als tancs de combustible. En aquest tipus d’embarcacions cal passar
molts de cops per a fer el manteniment i altres. La distancia entre els tancs de combustible i el
motor es molt reduïda i seria molt difícil passar, sobretot amb el motor calent. Per tant queda
descartat.
De totes maneres, hem fet l’estudi de consum comptant amb una potència màxima de 600 cv en
lloc del 625 per a poder fer la comparació. Aquest es un 3,9 % inferior al motor actual. El consum
és molt bo comparat amb la resta de motors, només el D13 de Volvo Penta té un consum inferior
però com hem dit queda descartat per les dimensions.
També hi ha un servei Scania a Sant Carles de la Ràpita.
Ralentí
600
40
29
210
6,18
7,45
4,5

50
1400
300
221
197
43,50
52,41
13,5

85
1700
510
375
200
75,07
90,45
22,5

100%
1800
600
442
204
90,09
108,54
4,5

34

707

2035

488

rpm
HP
kW
g/kWh
kg/h
l/h
Horas/año
3265 Litros / setmana

Taula 8 – Consum teòric del Scania DI16 de 625 cv a 1.800 rpm
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Conclusions estudi previ.
Els motors amb un consum millor i tecnològicament molt punters són els que deriven de
l’automoció. En camions especialment, les unitats en producció són molt més altes que en marina
i el consum de combustible es té molt en compte tant per economia com per requeriments
ambientals.
Les característiques tècniques dels vehicles són comuns per tots els fabricants, la velocitat a la
que circulen és la mateixa i les rutes que fan també són les mateixes, per tant és molt fàcil
comparar el consum del combustible i ja fa anys que aquest és un factor determinant a l’hora de
comprar un camió. En conseqüència els fabricants tenen molt en compte aquestos factors ja en
fase de disseny i per tant resulten motors molt competitius en consum.
Els motors de 9, 13 i 16 litres de Volvo Penta són motors derivats de les bases de motors de
camió. El motor SCANIA que és el segon millor en consum també es munta en camions.
En el cas del motor IVECO, el motor de marina si que és el mateix que el de camió però IVECO no
fabrica camions d’alta potencia, per tant, tot i que el consum és molt bo, no el tenim en compte
per al canvi ja que no arriba als 600cv.
Els motors MAN de camió també són molt moderns però en canvi no es fan servir aquestos
models en marina, sinó que es fan servir motors més antics i econòmics. Queda per tant descartat
l’ús d’aquestos motors.
Caterpillar i Cummins en canvi fabriquen motors per a tot tipus d’aplicacions però en camions no
representen una gran part del mercat. A més a més, són marques dels Estats Units i tenen allí la
majoria de les seves ventes. El preu del combustible històricament ha estat entre un 30 i un 50 %
més barat a Estats Units que la mitjana europea, per tant tot i que els motors són moderns, no
dissenyen els motors tenint com a objectiu principal un consum especialment baix.

Queda clar per tant que per la forma de treballar de les embarcacions d’arrossegament a la costa
del mediterrani, especialment a Sant Carles, el consum és un factor determinant i l’ideal seria
elegir el motor depenent principalment del consum de combustible que aquest motor tingui.
Altres consideracions podrien ser la mida i pes del motor, que també son reduïts en motors
d’automoció.
Resumint, per les potencies i característiques que es requereixen, la millor opció a l’hora de
remotoritzar seria muntar un motor amb base d’automoció (de camió).
Tenint en compte el factor del consum i també les dimensions, els motors ideals per a muntar en
substitució del TAMD165 serien el Volvo Penta D16 o D13.
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3.2 Característiques del motor actual. TAMD165A

Imatge 12 – Volvo Penta TAMD165. (VPPN)

Descripció general
Motor diesel de 6 cilindres i 4 temps, 16,12 litres de cilindrada, injecció directa, admissió
mitjançant turbocompressor i refredador d’aire i potència per embarcacions de treball de 550 a
600 cv.
Origen
Volvo Penta forma part de la companyia Sueca “AB Volvo”. En formen part entre altres “Volvo
Trucks”, “Renault Trucks”, “Mack”, “Prevost”, etc.
Hi ha una part de la empresa dedicada a la fabricació de motors, amb blocs comuns i que
serveixen per a molts models diferents. Per exemple actualment el motor de 13 litres de
cilindrada es ven a Volvo Penta per a embarcacions d’esbarjo i professionals, també com a grup
electrogen. Per una altra banda aquest mateix motor propulsa una gran part dels camions Volvo
FH circulant per les carreteres i també molts dels camions Renault Trucks o Mack.
Normalment les normatives sobre la contaminació de l’aire es comencen a aplicar en camions i
autobusos, després en motors anomenats versàtils, és a dir, motors industrials en règim de
funcionament variable, després a grups electrògens i finalment les normatives són d’aplicació a
motors diesel marins. Això fa que els motors més moderns siguin els de la sèrie de camions i que
es vagin adaptant per a les altres series de motors tal com la normativa va exigint que compleixin.
Per exemple el motor D12 que és la versió amb injectors bomba del 12 litres de cilindrada es va
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començar a muntar en camions a l’any 1.993 (al 1.994 va guanyar el premi a camió de l’any)
mentre que la versió per Volvo Penta (versió marina) no es va comercialitzar fins a
aproximadament l’any 2.001.
El motor TAMD165 és una evolució de models anteriors de 16 litres de cilindrada que es va
presentar a finals del 2.001, va ser la última versió sense electrònica del motor. Era un motor
derivat de la versió de camions, que es va deixar d’utilitzar per temes mediambientals i va
utilitzar‐se durant uns anys per a Penta. Es va deixar de produir a l’any 2005. A partir de l’any
2.006 es va començar a comercialitzar la versió electrònica del motor, el D16.
Es van comercialitzar com a TAMD165 tres tipus de motors diferents. Una primera versió que es
va anomenar TAMD165C‐A que donava 510cv a 1.800 rpm en ràting 1. Aquesta versió era
constructivament diferent a la resta, ja que tenia algunes característiques iguals que motors
anteriors com TAMD162, com per exemple les culates i filtres d’aire.
La segona versió es el TAMD165A que ja coneixem, que té 550 cv a 1.800 en ràting 1 (40 cv més
que el TAMD165C‐A) i 600 cv a 1.800 rpm en ràting 2.
La tercera versió es més utilitzada en embarcacions ràpides i en algunes d’esbarjo. Disposava de
característiques adaptades a aquestes aplicacions, com per exemple un càrter pla per que no
toqués al casc en instal∙lacions dobles. Aquesta tercera versió es va comercialitzar en potències
més altes però pensat per menys hores de funcionament, de manera que donava 680 cv a 2.100
rpm en ràting 3 i fins a 770 cv a 2.100 rpm en ràting 4. Mai es va fer cap versió en ràting 5
d’aquest motor.
Motor i bloc.
Bloc de 6 cilindres en línia d’acer fos fet d’una sola peça. Es el mateix bloc que el TAMD162
anterior però amb algunes modificacions. El bloc dels TAMD165 porten inclòs a la bancada un
suport diferent per a la bomba d’injecció, que es de major mida que en la versió anterior. També
porten un marc de reforç que va subjecte a la part inferior del bloc.

Figura 1 – Bloc motor amb suport bomba i marc de reforç. (Manual Taller 7742863)
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Culates
Culates independents per a cada cilindre i intercanviables entre elles. Això és un avantatge,
moltes embarcacions compraven una culata de recanvi i en cas que es fes malbé es podia
substituir.
No hi ha junta de culata, només unes juntes d’una goma especials als passos d’oli i d’aigua entre
el bloc i la culata.
En el TAMD165A es va canviar una mica la culata per a millorar l’entrada d’aire als cilindres.
Els injectors van entre les quatre vàlvules, muntats sobre camises de coure i verticalment.

Figura 2 – Flux aire i gasos amb mecanisme de vàlvules. (Manual Taller 7742863)

Sistema de vàlvules
Cada culata disposa de 4 vàlvules, dos d’admissió i dos d’escapament. Un total de 24 vàlvules. Els
balancins actuen sobre les vàlvules mitjançant un pont que es accionat per una tija que hi ha a la
culata. Les guies i els seients de vàlvula son intercanviables.
L’arbre de lleves està situat bastant alt sobre el motor, de manera que els empenyedors són
relativament curts i els taquets estan ubicats a les culates. Els taquets porten rodets per millorar
la durabilitat.
L’arbre de lleves disposa de 7 recolzaments i es mogut pel cigonyal mitjançant dos engranatges
intermediaris.
La distribució està formada per 9 engranatges diferents a banda del cigonyal. Per sota del cigonyal
hi ha un engranatge intermediari que comunica el moviment fins a la bomba de l’oli, situada a la
part més baixa.
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Per la part superior el cigonyal actua sobre 2 engranatges intermediaris que transmeten per la
part d’estribord a la bomba d’aigua salada i a la bomba d’injecció. Per la part de babord l’altre
engranatge intermediari mou la bomba de circulació i l’alternador i alhora un altre engranatge
intermediari que transmet el moviment a l’arbre de lleves, situat a la part superior de la
distribució.
Camises.
Les camises són humides i canviables. El diàmetre de les mateixes de 144 mm i disposen de
diverses juntes d’estanquitat per tancar el pas de l’aigua i de l’oli. Per la part superior de la
camisa, al diàmetre màxim, disposen d’una junta tòrica, a la part superior també, uns 8 mm per
sota del coll de la camisa, hi ha una junta extra.
A la base hi ha 3 juntes més que van muntades sobre les ranures que hi ha a la camisa, dues són
per tancar el pas de l’aigua de la part superior i la inferior, d’un material diferent, és per que no
entri l’oli del càrter durant el funcionament.
Pistons
Els pistons són de material lleuger, tenen dos segments de compressió i un d’oli. El segment de
compressió superior es de tipus “Keystone” per augmentar la compressió i té un revestiment de
molibdè per tal de reduir el desgast. Tot i que els pistons són d’alumini, el segment superior
disposa d’un porta segments de ferro per a augmentar la seva durabilitat.
Els pistons son refrigerats per uns sortidors d’oli a pressió a la part inferior. L’oli refrigera el cap
del pistó i torna cap al càrter.

Figura 3 – Pistons i segments. (Manual Taller 7742863)
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Cigonyal
Cigonyal amb 7 suports amb les superfícies de contacte dels coixinets nitrocarburitzats. A la part
de proa del motor hi ha un cub poligonal on s’hi subjecta un amortidor de vibracions. El cub
poligonal es més fort que un estriat o un mecanitzat en cunya.
El reten de popa del cigonyal porta llavis d’estanquitat. A la part de proa no hi ha retén ja que
queda dins de la tapa de la distribució.
Sistema de lubricació
El motor disposa d’un càrter d’oli metàl∙lic amb tapes de registre i té una capacitat d’oli de 73
litres.
Hi ha una sèrie de vàlvules que governen la pressió de l’oli.

Figura 4 – Sistema de lubricació. (Manual Taller 7742863)

A. Vàlvula de seguretat. Esta situada sobre la bomba d’oli i obre a 900 kPa.
B. Vàlvula de derivació per al refredador de l’oli. Va muntada a l’entrada del refredador de
l’oli. Mentre l’oli es fred es més dens i hi ha residencia per a passar pel refredador, quan la
pressió es superior a 220 kPa deriva l’oli. Això es per a que l’oli no passi pel refredador fins
a estar a una temperatura de treball correcta, així s’escalfa l’oli abans.
C. Vàlvula reductora. Es la que obre a 450 kPa per a mantenir la pressió constant d’entrada
cap al motor. A pressions superiors envia l’oli al carter.
D. Vàlvula de bypass del filtre. Si la diferencia de pressió al cos del filtre es superior a 150 kPa
obre per a que l’oli arribi al motor encara que sigui sense filtrar.
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E. Vàlvula de refrigeració de pistons. Obre a 150 kPa un pas d’oli cap a les boques de
refrigeració dels pistons. Això fa que els pistons siguin refrigerats quan el règim es
superior al ralentí.
El motor disposa de dos filtres de pas total i d’un de pas parcial, més fi, que recull part de l’oli del
sistema de refrigeració de pistons i el filtra més. Un cop filtrat pel filtre de pas parcial, l’oli es
torna a enviar cap al càrter.
Sistema de combustible.
El combustible es aspirat des del dipòsit de combustible per una bomba d’alimentació que va
muntada sobre la pròpia bomba d’injecció. La bomba d’alimentació es moguda per l’arbre de
lleves de la bomba d’injecció i disposa d’una vàlvula reductora que envia el gasoil a retorn quan
ha arriba a la pressió d’uns 200 a 300 kPa. A més disposa d’una petita bomba manual de purga per
a buidar el circuit d’aire per exemple desprès de canviar els filtres. El gasoil a pressió passa pels
filtres fins del motor i torna a la bomba, on es impulsada cap als injectors. El sobrant dels injectors
també va cap al dipòsit.
* Opcionalment es pot muntar una vàlvula per tancar el pas del combustible, això sol ser
obligatori en motors classificats. En aquest cas no ho porta.

Figura 5 – Sistema de combustible. (Manual Taller 7742863)
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3.3 Característiques dels motor a instal∙lar
Volvo Penta D16

Imatge 13 – D16MH. (VPPN)

Descripció general
Motor diesel de 6 cilindres i 4 temps, injecció electrònica mitjançant injectors bomba, admissió
mitjançant turbocompressor de doble entrada i refredador d’aire de plaques. Potencia per a
embarcacions de treball de 500 a 750 cv.
Origen
Tal com hem comentat amb el motor anterior, el motor D16 també és de base comú amb
camions. El 2.001 es va deixar de fabricar el motor mecànic FH16 i desprès de dos anys sense
fabricació d’aquest model es va introduir la nova versió amb el motor D16C. Era una versió
completament nova que incorporava la experiència adquirida amb el D12 amb injectors bomba i
injecció electrònica i també amb els D9 amb aquest mateix sistema però a més amb
turbocompressor central de doble entrada i amb la distribució sobre la campana del volant en lloc
de a proa del motor.
Aquest model va ser una revolució en el sector ja que es va arribava a donar per a camions fins a
610 cv de potencia. Desprès de diverses millores actualment aquest mateix motor es
comercialitza per part de Volvo Truks en una versió de fins a 750 cv per a aplicacions especials,
convertint‐se en el camió de carrer més potent mai fabricat.
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Imatge 14 – Camió Volvo FH16‐750. (http://www.volvotrucks.com)

La versió de marina del mateix no es va començar a produir fins a l’any 2.006 i fins a l’actualitat es
comercialitza amb les mateixes potències que van des dels 500 a 650 en ràting 1 fins als 750 cv en
ràting 2. El nom comercial del motor es D16MH i es exactament el mateix motor per a totes les
potencies que es venen. Les diferencies de potència depenen del software informàtic que hi hagi
instal∙lat en el motor que modifica els temps d’injecció per donar una potencia o l’altra.
El fet que es cobreixi una gama tant gran amb el mateix motor suposa una gran reducció de
costos ja que actualment amb només 3 models diferents es cobreix tota la gamma de motors
comercials entre els 300 i els 750 cv de potència.
Tot i que el motor és el mateix, el preu de les potencies superiors és més alt per poder cobrir els
costos del major desenvolupament del motor de més potencia. La política de Volvo Penta
respecte als preus és tal que si comparem els preus i potències en la majoria dels models, podem
treure un coeficient que ens dona un preu per cavall de potencia del motor.
El motor que es ven com a 500 cv ara es pot reconfigurar amb una ferramenta de diagnosi per a
que doni 750 cv en el moment que es desitgi, sempre que es pagui la diferencia de preu que hi ha
entre un i l’altre que pot arribar a ser de fins a 22.000 €.
En marina no s’ha produït cap motor D16 específicament per a aplicacions amb ràtings superiors a
2 tot i que en la seva versió per a grup electrogen arriba a treballar fins a prop dels 1.000 cv de
potencia amb un duració molt elevada.
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Motor i bloc.
Bloc de cilindres de ferro colat i fos d’una sola peça. El càrter d’alumini per a reduir el pes del
conjunt. Els cilindres estan formats per camises canviables i humides, que es munten sobre el bloc
i segellen el pas d’aigua per la part inferior amb dues juntes i per una tercera a la part superior.
Culata
La culata està feta d’una sola peça de ferro fos aliat per a que es pugui recolzar l’arbre de lleves,
que està situat sobre la culata. Els gasos d’escapament surten per la part d’estribord del motor i
els d’admissió entren per la part de babord. Es poden veure les vàlvules d’admissió amb un major
diàmetre que les d’escapament. També a base per al termòstat que està integrat a la culata, a la
part de proa.

Figura 6 – Culata Volvo Penta D16. (Manual Taller 7746653)

Pistons, bieles i cigonyal
Els pistons són d’alumini i disposen de tres segments. El segment superior és de tipus “Keystone”
mentre que el segon és de secció rectangular. El segment inferior és un rascador d’oli amb una
molla.
Les bieles són forjades i tenen l’extrem del coixinet del cigonyal format per ruptura. És la millor
forma de garantir el contacte i la millor unió possible.
El cigonyal és forjat per immersió i en una sola peça i les superfícies de recolzament dels coixinets
estan temperades per inducció. Hi ha 7 coixinets de bancada i els axials estan al coixinet central.
En cas de que es produeixi un gripatge el cigonyal es pot rectificar a totes les subdimensions sense
que sigui necessari tornar‐se a temperar. A proa porta un cub integrat per a subjectar l’amortidor
de vibracions, a popa porta integrat l’engranatge per a la distribució. El volant porta unes
marques per al sensor de posició que dona senyal a la unitat electrònica.
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Sistema de Lubricació
El motor es lubrica mitjançant una bomba d’engranatges moguda per la distribució. Des de la
bomba l’oli va directament fins a 2 filtres de pas total i un tercer de by‐pass, que té un petit pas
d’oli però amb el filtre molt fi. Aquest petit caudal d’oli molt net és el que va cap al
turbocompressor. Hi ha un total de 7 vàlvules que regulen la pressió a través del motor. Totes les
vàlvules de regulació del motor es troben muntades sobre el bloc de filtres.

Figura 7 – Sistema lubricació Volvo Penta D16. (Manual Taller 7746653)

1 – Vàlvula de vessament per al filtre de derivació. (>110 kPa). Aquesta vàlvula sobre en el cas que
el filtre bypass estigui molt brut per tal que l’oli arribi al turbocompressor.
2‐ Vàlvula de vessament per al filtre de pas total. (> 110 kPa). En cas que els filtres de pas total
estiguin molt obturats, sobre per a enviar oli al filtre bypass y assegurar l’arribada d’oli al filtre.
3‐ Vàlvula de derivació per al refredador de l’oli. (> 860 kPa). Serveix per evitar que l’oli passi pel
refredador mentre el l’oli es molt fred. No es una regulació per temperatura, sinó que es per
pressió. Amb l’oli fred es més dens i la pressió que s’ha de fer per a passar l’oli pel refredador es
superior a 3 bar. Quan l’oli s’escalfa es fa mes líquid, de manera que la pressió es menor, la
vàlvula tanca i l’oli circula pel refredador.
4‐ Vàlvula de pas per a refrigeració de los pistons. (>300 kPa) Es manté tancada a ralentí i un cop
s’accelera envia oli cap a les boques de refrigeració dels pistons.
5‐ Vàlvula de regulació per a la refrigeració de pistons. (210 kPa) Un cop la vàlvula 4 ha obert, la 5
es l’encarregada de mantenir la pressió constant. (hi ha un sensor per a controlar aquesta
pressió).
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6‐ Vàlvula de reducció de pressió d’oli. (480 kPa) Es la que regula la pressió enviant a retorn part
de la pressió quan aquesta supera el valor establert. Està marcada en color blau.
7‐ Vàlvula de seguretat.(900 kPa) Aquesta te la mateixa funció que la 6 però està tarada a més
pressió i marcada amb color lila.
* A la imatge podem veure el filtre separador dels gasos del càrter. Es tracta d’un filtre que es
obligatori per als motors que es venen als EEUU o altres països on les regulacions que així o
indiquin. Segons les regulacions existents a la zona no es necessari i no es munta habitualment.

Sistema de combustible
A cada cilindre hi ha un injector – bomba controlat electrònicament que comença a obrir a 32
MPa i que treballa a prop de 200 MPa de pressió màxima. Aquesta pressió es genera
mecànicament mitjançant els balancins del arbre de lleves situat a la culata. El moment i la durada
de la injecció es controlada per la unitat de control del motor depenent de diversos paràmetres.
Això permet una potencia constant fins a una temperatura màxima de combustible de 50ºC.
El combustible es succionat per la bomba d’alimentació que envia el combustible cap al filtre. La
pressió després del filtre ha de ser superior a 100 kPa a ralentí i superior a 280 kPa entre 1.200
rpm i plena càrrega. En cas que es superi la pressió màxima a la bomba hi ha una vàlvula que
envia l’excés cap a retorn. També hi ha una petita vàlvula antiretorn que permet que es pugui
purgar el circuit pressionant la bombeta manual situada al filtre.
Des de la bomba surt cap als filtres de combustible fins, que son intercanviables en funcionament.
Des dels filtres va fins a la part de popa de la culata i omple tot un canal que hi ha a la mateixa i on
van muntats tots els injectors bomba. Al final de la culata hi ha una vàlvula tarada que deixa la
pressió dins del rail entre 300 i 550 kPa. Aquesta vàlvula envia una petita part del combustible cap
al tanc amb l’aire que hagi pogut entrar mentre que la majoria del caudal es dirigeix de nou cap a
la bomba d’alimentació.
* Els motors porten muntada un vàlvula de tancament de combustible. Normalment aquesta
vàlvula no es connecta, ja que el motor es pot parar electrònicament, al deixar de donar senyal als
injectors bomba. Es pot muntar com a seguretat si la inspecció de bucs així ho requereix.

Sistema d’admissió i escapament.
El turbocompressor es accionat pels gasos que surten per l’escapament. El turbocompressor està
situat al centre del motor i te dues entrades diferents, una per als tres primers cilindres i l’altra
per als tres següents. D’aquesta manera es redueix al mínim la diferencia de recorregut des de
cadascun dels cilindres fins al turbocompressor. L’ordre d’encès fa que quan un cilindre deixi
d’expulsar aire, un de l’altra entrada ja comenci a bufar. Així la pressió es més alta.
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El col∙lector d’escapament es refrigerat i però les evolutes del turbocompressor no ho son.
El refredador de l’aire es a popa del motor i el tub entre el turbocompressor i el refredador està
cobert per un aïllament tèrmic. L’aire es refreda amb refrigerant.

Figura 8 – Sistema d’admissió i escapament. (Manual Taller 7746653)

Sistema de refrigeració del motor.
El motor té dos sistemes de refrigeració diferents. Per una banda té una altra part del sistema que
funciona amb aigua de mar. Per una altra banda un circuit tancat de refrigerant amb un termòstat
que regula la temperatura.
El circuit de l’aigua de mar consta d’una bomba de rodet de goma que agafa aigua del mar o
l’aigua on estigui el motor i la fa passar per un intercanviador de calor per a baixar la temperatura
del refrigerant del motor. A la sortida passa pel refredador de l’oli de la transmissió. Després
l’aigua surt del motor i es dirigeix cap a l’exterior a través d’un passa‐cascs o a través mànega a
coberta que es pot fer servir per a netejar la mateixa. En el cas que l’escapament sigui de tipus
humit com en l’embarcació que ens ocupa, l’aigua surt juntament amb els gasos de la combustió.
D’aquesta manera el es redueix el soroll i la temperatura.
El sistema de refrigeració del refrigerant es tancat i funciona de la següent manera. Una bomba de
turbina que està a la part de proa i a estribord impulsa l’aigua cap al refredador d’oli del motor
que està integrat al bloc. Una petita part va cap al nucli del turbocompressor que es refrigerat.
Des del refredador de l’oli del motor continua fins a les camises de cilindres i la culata i surt per la
part de proa del motor, on hi ha el termòstat. Des del termòstat torna cap a la bomba en el cas
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que el motor estigui fred i cap a d’intercanviador de calor un cop el motor ha arribat a la
temperatura normal de funcionament.
Si mentre el motor està fred s’augmenten molt les revolucions del motor, augmenta la pressió a la
sortida de la culata, de manera que una vàlvula anomenada “d’acceleració en fred” envia una
petita part de quantitat de refrigerant cap al refredador de refrigerant, que passa fins al
refredador d’aire d’admissió i desprès torna a la bomba. El refredador de l’aire es de lamines
d’inoxidable i te un rendiment molt alt, però si no circulés aquesta petita quantitat d’aigua, les
altes temperatures de l’aire de l’admissió faria que hi hagués fatiga tèrmica al mateix i podria
trencar‐se.
En funcionament normal, amb el motor calent, el termòstat envia tot el refrigerant cap a
d’intercanviador. Tot el refrigerant passa pels primers 2 terços de d’intercanviador i surten cap a
la bomba. La resta del refrigerant continua baixant la seva temperatura fins a que surt cap al
refredador de l’aire d’admissió i torna cap a la bomba.
El volum total de l’aigua de refrigeració es d’uns 56 litres i està pressuritzat. El tap del depòsit està
tarat a 75 kPa i el termòstat comença a obrir‐se entre el 84 – 88 ºC i està obert totalment entre
els 94 i els 98 ºC
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Volvo Penta D13

Imatge 15 – D13 MH de Volvo Penta. (VPPN)

Descripció general
Motor diesel de 6 cilindres i 4 temps, injecció electrònica mitjançant injectors bomba, admissió
mitjançant turbocompressor de doble entrada i refredador d’aire de plaques. Potencia per a
embarcacions de treball de 400 fins a 600 cv.
Origen
Aquest motor també és d’origen de camions. És el substitut del primer motor amb injecció
electrònica, el D12, que es va fabricar entre el 1.993 i el 2.006 per a camions. El D12 va suposar
una revolució per l’època i va suposar el projecte més gran per a Volvo des del 1950. L’any
desprès de sortir va ser elegit com a “Camió de l’any”. Fins a que es va deixar de fabricar, s’havien
venut prop de 400.000 camions amb aquest motor.
El motor D12 es va començar a fabricar per marina al 1.999 en ràtings 4 i 5 amb potències de 615 i
715cv. Després de les primeres versions per aplicacions lleugeres, l’any 2.002 es va començar a
produir el motor per a treball pesat. Es venia en potències de 450cv amb ràting 1 i 550 cv en
ràting 2. Això suposava un augment de 70 cv per al ràting 1 i 150cv en ràting 2 respecte a la versió
anterior, el TAMD122, que tenia la mateixa cilindrada però injecció mecànica.

L’any 2.005 es va produir un canvi al motor D12 per a adaptar‐se a les noves normes d’emissions
Euro 4 i Euro 5. Es va fer un augment de cilindrada, de 12,13 a 12,8 litres. De nou es van introduir
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molts de canvis, la distribució va passar a la part de popa, fent un frontal més lleuger, també va
variar molt el sistema d’injecció i escapament. Les potencies eren similars a les que es venien en
motors D12 però amb aquest nou model milloraven els valors d’emissions d’escapament.
Al 2007 es va introduir una millora per a entrar en emissions Euro5 de camions. Es va introduir un
EGR (recirculació dels gasos de l’escapament) i un turbocompressor de geometria variable que va
permetre que arribes a les estrictes emissions que demanava, fins i tot sense tenir instal∙lat el
filtre de partícules, cosa que no va aconseguir la competència de Volvo. El que si que hi va haver
va ser una petita baixada en la potencia màxima passant de 500 cv en lloc dels 520 que tenia la
primera versió del D13.

Imatge 16 – Motor FH13. (Volvo Trucks)

Com es pot veure en la imatge, el motor es pràcticament el mateix en camions que en marina, els
canvis són que la versió de camió porta el compressor de l’aire condicionat on aniria el segon
alternador, també el compressor per als frens a la part de popa. En lloc de refredador en camió
porta un radiador.
L’any 2.008 es va substituir el D12 pel D13 derivat de camions per marina, venent‐se per a
embarcacions d’esbarjo com al motor més potent fabricat per Volvo Penta, amb 900 cv i amb
unes característiques de corba de parell en baixos molt bones. El motor compta amb dos
turbocompressors en sèrie, amb una vàlvula de derivació controlada electrònicament. Això
permet per exemple que tot i tenir el punt de màxim parell cap a les 1.500 rpm amb 3.300 Nm, a
800 rpm, pràcticament al ralentí, ja tingui prop de 3.000 Nm de parell. Aquesta alta potencia en
baixos es necessària en embarcacions ràpides i molt especialment per aconseguir portar a
planejar embarcacions molt pesades i equipades amb IPS.
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Al 2009 es va comença a vendre un D13 de 800 cv i un altre de 700 amb ràting 3. No va ser fins al
2010 quan es va començar a produir el motor per a treball pesat, es a dir, Ràtings 1 i 2. El motor
augmentava en 50 cv les potencies màximes per a cadascun dels ràtings, i a més tenia un parell
molt superior que el D12 i un consum molt inferior.
Aquest es un quadre resum entre els motors de 12 litres de marina de Volvo Penta:

Ràting 1
Ràting 2
Ràting 3
Ràting 4
Ràting 5

TAMD122
380 a 1.800 rpm
400 a 1.900 rpm
450 a 2.000 rpm
530 a 2.100 rpm
610 a 2.250 rpm

D12
450 a 1.800 rpm
550 a 1.900 rpm
650 a 2.300 rpm
675 a 2.300 rpm
775 a 2.300 rpm

D13
500 a 1.800 rpm
600 a 1.900 rpm
700 a 2.300 rpm
800 a 2.300 rpm
900 a 2.300 rpm

Taula 9 – Potències màximes motors de 12 – 13 litres Volvo Penta.

Es veu un clar augment de la potència per a aproximadament les mateixes dimensions, a més
amb una reducció important de consum per a la mateixa potència. Això és especialment apreciat
en embarcacions d’esbarjo on un motor més petit amb més potencia permet augmentar les
prestacions de l’embarcació i augmentar la zona d’habilitació.
El D13‐900 és el motor més potent mai fabricat per Volvo Penta i ha permès estendre la gama
d’embarcacions on es poden muntar motors d’aquesta marca.

Motor i bloc
El bloc de cilindres és de ferro fos d’una sola peça. Hi ha dos canals longitudinals per al sistema de
lubricació del motor. Els laterals del bloc segueixen la forma de les camises, això proporciona una
major rigidesa alhora que redueix el soroll durant el funcionament.
La part baixa del bloc disposa d’un bastidor de reforç format per una xapa d’acer de 6 mm i que va
subjectat a la part inferior del bloc. Per sota queda el càrter que està fet d’alumini fos i que es
subjecta al bloc amb uns cargols tarats per una molla.
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Figura 9 – Bloc, bastidor i càrter del Volvo Penta D13. (Manual Taller 47701525)

Culata
La culata es de ferro fos amb una aliatge i procediment especial, està feta d’una sola peça per a
donar una base sòlida a l’arbre de lleves que va muntat sobre la culata.
Aquesta part utilitza el sistema “crossflow”, entrada d’aire per una banda i escapament per la
contraria, així s’aconsegueix que entri l’aire més fred cap al cilindre i que surti sense perdre
temperatura cap al turbocompressor.
La culata disposa d’un canal mecanitzat longitudinalment que es troba ple de combustible durant
el funcionament per a alimentar els 6 injectors bomba que van muntat sobre la culata. Els
injectors van col∙locats verticalment al centre de cada cilindre, al mig de les 4 vàlvules.
Disposa de camises de coure per al muntatge i s’aconsegueix la estanquitat per deformació amb
una volandera d’acer que es posa a la part baixa del injector.
Cada cilindre disposa de 2 vàlvules d’admissió i de dos d’escapament, mogudes per una peça
flotant que rep el moviment des de l’arbre de lleves. Totes les vàlvules tenen una molla simple.
Les guies de vàlvula son d’un aliatge de ferro fos i els assentaments de les vàlvules són d’un acer
especial trempat, no es poden rectificar però es poden canviar.
La junta entre la culata i el bloc es d’acer i te retens de goma vulcanitzats. Per a evitar que
aquestos retens es facin malbé durant el muntatge la junta disposa d’uns petits bonys per sobre
dels quals es mou la culata durant el muntatge. Un cop premem la culata al parell indicat al
manual aquestos bonys s’aplanen deixant la junta totalment plana.
El mateix bloc també disposa de tres volanderes de guia, dues al bloc i una a la culata. La culata es
munta d’estribord a babord i de proa a popa, les volanderes guien la culata al lloc transversalment
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i la placa de la distribució situada a la popa, indica la posició correcta de la culata
longitudinalment.
No adjuntem imatge de la culata ja que hi ha poques diferencies amb el motor D16 que ja hem
vist a la part anterior.
Pistons, camises i bieles
Els pistons son d’acer sòlid i forjat, so refrigerats per oli per una boqueta a la part inferior. Els
pistons disposen de dos segments de compressió i un d’oli. El superior de compressió es de tipus
“keystone”, amb forma trapezoïdal per a millorar el tancament. L’inferior és de secció rectangular
i el de l’oli disposa d’una molla per subjectar‐lo en la posició.
Les camises són d’un aliatge de fundació de ferro, la part interior està brunyida i es finalitza amb
un mètode especial per evitar les restes del mecanitzat.
Són de tipus humit i tenen una junta de goma a la part superior, just per baix del coll de la camisa.
Per la part inferior també tenen juntes tòriques, 3 marcades amb diferent color, 2 negres a la part
alta que són resistents al contacte amb el refrigerant i una de sola de color verd que és resistent al
contacte amb l’oli.
Les bieles són forjades i la unió està formada per trencament per a aconseguir el major contacte
possible. Estan marcades per no confondre al desmuntar, les unions per trencament no es poden
desaparellar.

Figura 10 – Pistons, bieles i camises D13. (Manual Taller 47701525)
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Arbre de lleves i mecanisme de vàlvules
El motor té l’arbre de lleves a la culata i 4 vàlvules per cilindre. Per a cada cilindre disposa de
lleves per a admissió, escapament i també per l’injector bomba.
L’accionament es per la distribució situada a popa del motor. L’arbre disposa d’un amortidor de
vibracions hidràulic a la part de popa sobre el qual i va muntades les dents per al sensor de posició
de l’arbre de lleves.
A la part de proa l’arbre de lleves té les marques per a la posta a punt de les vàlvules i també de
l’injector del cilindre en qüestió.
Cigonyal.
El cigonyal està format per immersió i les superfícies de coixinets estan temperades per inducció.
Té 7 coixinets de bancada canviables i al central i ha els coixinets axials, formats per 4 mitges
llunes també canviables.
El tancament per la part de proa es mitjançant un segell de tefló mentre que a la part de popa hi
ha un anell tòric.
A la part de proa hi ha l’amortidor de vibració que és de tipus hidràulic i que va muntat sobre la
brida davantera del cigonyal. També s’utilitza com a politja per a l’alternador.
L’amortidor està format per una massa oscil∙lant en forma d’anell muntada dins la carcassa de
l’amortidor i es troba flotant sobre un oli de silicona que es molt espès.
Durant el funcionament del motor es generen torsions al cigonyal com a causa dels impulsos dels
pistons. L’oli de silicona amortitza aquestos moviments entre els impulsos dels pistons al cigonyal
de manera que el gir és més uniforme i es redueixen les tensions.
El volant i l’engranatge intermediari estan a la part de popa i disposa de ranures a la volta per al
sensor de posició del cigonyal. La corona dentada per a l’arrencada elèctric va muntada sobre el
volant per contracció i es pot canviar.
Des de l’engranatge del cigonyal s’envia el moviment cap a un engranatge intermediari que envia
el moviment cap a l’arbre de lleves i per la part de babord a un altre engranatge per a la bomba
de combustible.
Per la part inferior l’engranatge del cigonyal mou la bomba d’oli del motor situada a la part baixa.
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Figura 11 – Cigonyal. (Manual Taller 47701525)

Sistema de lubricació del motor.
El sistema de lubricació és a pressió mitjançant una bomba d’engranatges situada a popa. Al bloc
hi ha dos canals longitudinals per a la circulació de l’oli, un per a la distribució pel motor de tot
l’oli i l’altre per a la refrigeració dels pistons. El de distribució fa arribar l’oli tant a la distribució
com a la culata, eix de lleves, eix de balancins, etc.
Els filtres de l’oli estan muntats sobre el motor, disposa de dos de pas total i un de by‐pass. El
refredador de l’oli del motor va muntat sobre la camisa d’aigua del bloc de cilindres, a la part
d’estribord del motor.
Els passos de a través del motor estan regulats per sis vàlvules repartides pel motor.

Figura 12 – Sistema de lubricació. (Manual Taller 47701525)
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A. Vàlvula reductora: Regula la pressió del sistema enviant el caudal cap al càrter en cas que
sigui superior al valor establert.
B. Vàlvula de seguretat: Està situada just a la sortida de la bomba cap al circuit de l’oli, obre
en cas que la pressió superi un valor establert. Això sol passar en cas que l’oli estigui molt
fred i la càrrega sigui alta. També per ús d’oli inadequat.
C. Vàlvula reguladora per al refredador de l’oli: Regula per temperatura el pas de l’oli pel
refredador, no obre fins a que l’oli ha arribat a una temperatura de 105 a 107ºC.
D. Vàlvula de sobreeiximent dels filtres de pas total: En cas que els filtres estiguin molt bruts
aquesta vàlvula s’obre per a que es lubriqui el motor encara que passi pels filtres de pas
total.
E. Vàlvula de descarrega per a refrigeració de pistons: Obre quan la pressió de l’oli ha arribat
al valor ajustat.
F. Vàlvula reguladora de pressió de refrigeració: Un cop la vàlvula E s’ha obert, la F
s’encarrega de regular la pressió que va cap a les boques de refrigeració dels pistons
situats a la part inferior.
Sistema de combustible.
El sistema de combustible es controlat electrònicament mitjançant el sistema de gestió anomenat
EMS. A la culata hi ha situats els 6 injectors bomba, un per cilindre. La pressió es crea
mecànicament mitjançant el contacte amb els arbres de lleves que estan situats a la culata. Un
cop la pressió s’ha acumulat, l’injector s’obre en moment i durant el temps que la unitat
electrònica li indica.
Hi ha una bomba d’alimentació que va connectada a la distribució que està situada a la popa i que
recull el combustible des del depòsit i puja la pressió fins a uns 100kPa al ralentí (300kPa a plena
càrrega).

Figura 13 – Sistema de lubricació. (Manual Taller 47701525)
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El combustible es aspirat per la bomba d’alimentació de combustible. Fora del motor, el gasoil ha
passat pel depòsit de combustible i pel prefiltre separador (1). Els prefiltres solen portar un
indicador de buit que serveix com a alerta en cas que el filtre estigui brut. Un cop dins al motor,
passa a través de dues vàlvules de retenció que hi ha al encebador manual, desprès pel serpentí
per a refrigerar la unitat de control (2) i finalment de la bomba va cap al filtre. Un cop el gasoil
està filtrat correctament s’envia directament cap al canal de la culata des d’on arriba a tots els
injectors. A la sortida del filtre hi ha una vàlvula de retenció (4) per a que no es buidi el circuit
quan canviem el filtre. La regulació de la pressió a dins del canal es produeix per una vàlvula que
hi ha situada a la sortida de la culata.
El gasoil que surt d’aquesta vàlvula no va directament cap al tanc, sinó que torna a unir‐se a
l’aspiració de la bomba. A la bomba de combustible hi ha dues vàlvules, una de seguretat (5) que
envia el caudal de gasoil cap a retorn quan la pressió es molt alta, i una altra (6) que s’obre quan
fem servir l’encebador manual (7).
El filtre disposa d’un element que filtra i a banda també fa la funció de separador d’aigua (10). El
cos del filtre disposa d’una purga d’aire automàtica (8) que envia una petita quantitat de gasoil
amb l’aire que s’hagi pogut quedar al filtre. A la part baixa del filtre hi ha un sensor d’aigua al
combustible. Al suport del filtre hi ha el sensor de pressió que combustible que ens donarà un
codi d’error en cas que la pressió d’alimentació de combustible sigui massa baixa.
Funcionament dels injectors bomba.
El motor disposa d’un injector bomba amb doble electrovàlvula per a millorar la injecció. Així
s’aconsegueix una injecció que produeix uns nivells de gasos d’escapament molt baixos.

Figura 14 – Culata amb injector bomba. (Manual Taller 47701525)
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L’injector bomba esta col∙locat verticalment al centre de cada cilindre, entre les quatre vàlvules i
es subjecta amb un suport (1). A la part inferior hi ha una camisa de coure (2) i una junta tòrica (3)
que serveix per a fer el tancament amb la culata per deformació i també serveix per a la
refrigeració dels injectors. Al lloc on fa el tancament hi ha una junta d’acer(4). El canal de
combustible per a l’alimentació esta tancada per dos anells tòriques, (5 i 6).
Tot i que l’injector es tota una peça, es poden dividir en tres parts. La part superior seria la part
que fa la funció de bomba (A), la intermediària és on hi ha les electrovàlvules (B) i la part inferior
que es on hi ha els forats de sortida cap a la cambra de combustió i la molla de retorn de l’agulla
de la tovera.

El funcionament d’aquestos injectors bomba es pot dividir en 4 etapes diferents:
1‐ Fase d’ompliment: El pistó de la bomba va cap a amunt i el combustible que hi ha
acumulat al canal es dirigeix cap a l’interior de l’injector.
2‐ Fase de sobreeiximent: El pistó de la bomba es mou cap a avall i el combustible s’envia de
retorn cap als canals de combustible des d’on ha entrat en la fase anterior. Mentre les
bobines magnètiques estan sense corrent i la vàlvula de sobreeiximent estigui oberta, no
es podrà crear pressió al canal de combustible de la tovera. Això seria en el cas de parada
del motor per exemple o en els moment previs a que s’activi la fase de pressió.
3‐ Fase de pressió: En aquest moment la primera bobina magnètica de la vàlvula de
sobreeiximent es tanca i la pressió s’acumula al canal que es dirigeix cap a la tovera però
no s’aixeca l’agulla, sinó que el gasoil es queda acumulat fins a que arriba la pressió
desitjada.
4‐ Fase d’injecció: Quan la pressió es la correcta, una segona bobina magnètica, la de
l’agulla, s’obre, de manera que s’aixeca l’agulla i el combustible va cap a la cambra de
combustió. Per a tallar la injecció es torna a obrir la vàlvula de sobreeiximent de forma
que la pressió cau i es tanca l’agulla.
El moment en que es produeixen les fases 3 i 4 depenen completament del sistema de
comandament del motor (EMS).
Tots aquestos processos son molt precisos i requereixen unes toleràncies de fabricació en tots els
elements dels injectors molt concrets. Es molt difícil de produir els injectors amb tanta precisió,
per tant, el que es construir els injectors no totalment perfectes i posteriorment fer una proba i
anotar la desviació sobre la mitjana que seria el valor “perfecte”. Posteriorment s’ha d’adaptar el
programa de la unitat electrònica a la desviació que té cadascun dels injectors. Aquest valor ve
marcat a l’injector i en cas que es canviï un injector cal modificar el paràmetre de la unitat de
control per a que tingui en compte aquestos valors per a que la injector sigui perfecta.
Si es canvien els injectors i no es canvia el valor d’ajustament, que s’anomena “Codi de Trimat”, el
motor funcionaria correctament però no podria donar la plena potencia i segurament en cas de
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fer la mesura dels gasos de l’escapament, els resultats no serien prou baixos com per a complir les
normatives de fums per a les quals el motor està dissenyat.

Sistema d’admissió i escapament.
El turbocompressor es accionat pels gasos de l’escapament que el motor expulsa en el seu
funcionament normal. Aquestos gasos passen per la caixa de la turbina i posen en moviment la
turbina.
El turbocompressor esta situat al centre del col∙lector d’escapament i te dues entrades separades,
una per a 3 cilindres i una altra per a 3 cilindres més. D’aquesta manera s’aprofita al màxim els
polsos que es produeixen durant el funcionament normal del motor.

Figura 15 – Col∙lector escapament i turbocompressor. (Manual Taller 47701525)

La turbina està unida a la roda compressora de manera que tal com la turbina gira també ho fa la
compressora que comprimeix l’aire per a que entri al motor en més quantitat, més encara
desprès de passar pel refrigerador de l’aire de l’admissió.
El turbocompressor es de tipus sec, no té refrigerant passant per cap dels evolvents, només per la
caixa central, però per a evitar que la temperatura de l’escapament vagi cap a l’exterior, aquest
està cobert per una protecció tèrmica a la caixa central i també l’evolvent d’escapament.
El turbocompressor no comença a dona pressió fins a certes revolucions. Si el turbocompressor
fos molt petit a poques revolucions de motor ja donaria pressió però en el moment que el motor
puges de revolucions, el turbocompressor podria superar la seva velocitat màxima de
funcionament i provocar un trencament. Si es dissenya el turbocompressor per que no es trenqui
a la carrega màxima, amb menys càrrega pot ser que el turbocompressor no doni prou pressió.
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Per a poder tenir la pressió desitjada, fa uns anys es va introduir una vàlvula by‐pass a
l’escapament que quan el turbocompressor està prop del seu límit de funcionament, s’obre i
deixa escapar part dels gasos per a que la pressió no segueixi pujant.
Normalment la regulació es fa depenent de la pressió de l’admissió, que actua sobre una
membrana que mecànicament desplaça la vàlvula by‐pass.

Figura 16 – Vàlvula By‐pass tancada (A) i tancada (B). (Manual Taller 47701525)

En aquest motor, el control es superior ja que es disposa d’una vàlvula de regulació moguda per la
unitat de control del motor mitjançant una senyal PWM. La senyal PWM es molt usada per a
obtenir una resposta de tipus analògic a partir de senyals digitals. En aquest tipus de senyal els
períodes son constants i la diferencia s’aconsegueix amb el % de temps que la senyal es de 5 Volts
durant el període i el temps que es de 0 Volts.
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Figura 17 – Senyal PWM. (Internet)

Sistema de refrigeració
El sistema de refrigeració esta dividit en dos circuits separats, un de refrigerant del motor que es
de tipus tancat i un segon circuit obert, que es de l’aigua per on el mou l’embarcació.
El circuit de refrigerant té un termòstat de pistó per a controlar la temperatura del refrigerant. En
el circuit del refrigerant es impulsat per la bomba de l’aigua (1) cap a amunt, passa a través del
refredador de l’oli del motor (2) que forma part del bloc motor. Una petita part del refrigerant
passa llavors pel nucli del turbocompressor (3) que es la única part d’aquest element que es
refrigerada.
Una altra petita part del refrigerant entra per la part inferior de les camises dels cilindres a través
d’uns forats (5) mentre que la gran majoria del refrigerant passa per la part superior de les
camises entrant per (6), on més afecta la calor de la cambra de combustió . Des de la part superior
de babord del motor puja a través d’uns orificis (7) fins a la culata. Aquesta disposa té una paret
horitzontal que dirigeix el refrigerant cap a les zones més calentes, les més properes a la cambra
de combustió.
A la culata mateix hi ha situat el termòstat del motor (8) que dirigeix el refrigerant cap a la bomba
de nou mentre el refrigerant a través d’un tub (9) sigui fred o cap al intercanviador quan el motor
sigui ja a la temperatura de treball, aproximadament amb el refrigerant a uns 82 ºC, s’obre
totalment a uns 92ºC.
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Figura 18 – Sistema de refrigeració. (Manual Taller 47701525)

A la part de proa de la culata hi ha una vàlvula by‐pass que funciona per pressió. En cas que la
temperatura del motor sigui baixa però la carrega sigui alta, aquesta vàlvula s’obre i envia una
part del refrigerant cap a l’ intercanviador encara que el termòstat estigui tancat. Això evita que l’
intercanviador es reescalfi per la entrada d’aire molt calent sense tenir refrigerant fred a l’interior
que en baixi la temperatura.
El refredador de l’aire es troba a la part de proa i a estribord. L’aire s’escalfa al passar pel
turbocompressor i comprimir‐se . El refredador redueix la temperatura de l’aire i així augmenta
considerablement la quantitat d’aire que entra als cilindres. Com mes aire entri, hi ha més oxigen i
per tant pot produir més potencia. La entrada d’aire a menys temperatura també redueix la
càrrega tèrmica del motor.
El circuit de l’aigua marina està format per una bomba d’aigua amb impulsor de goma que envia
l’aigua cap a l’ intercanviador refrigerant / aigua marina i posteriorment va cap al colze
d’escapament per a sortir junt amb l’escapament si aquest es de tipus humit, o a través del casc o
per coberta en cas que sigui un motor amb escapament de tipus sec.
La bomba d’aigua va muntada a la distribució que es troba a la popa del motor. Disposa d’un
suport i un engranatge, al cos hi ha un reten per a evitar la sortida de l’oli de la distribució cap a
fora del motor. A la banda de l’aigua disposa d’un altre retén que evita que l’aigua salada entri
cap a la sala de màquines. Entre aquestos dos retens hi ha un fora d’inspecció per un surt l’oli o
l’aigua i ens avisa en cas que algun dels retens hagi fallat.
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L’ intercanviador del refrigerant es de plaques i de gran capacitat. El refrigerant entra des de la
culata per la part superior i anant cap a avall a mesura que la temperatura baixa. L’aigua freda
surt per dos llocs diferents, per una banda de tornada a la culata i per l’altra cap als refredadors
de l’aire.
La eficiència de l’ intercanviador es molt alta ja que es capaç de refredar el refrigerant que envia al
refredadors de l’aire fins a un màxim de 42 ºC mentre que s’accepta una aigua marina de fins a
32ºC. Al motor D16MH per exemple, la temperatura d’entrada al refredador de l’aire es de màxim
50 ºC amb l’aigua marina a 32ºC, pràcticament el doble de marge que en el D13. Això
s’aconsegueix amb un intercanviador de plaques més eficaç, mentre que al D16 aquest es de feix
tubular.
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3.4. Comparativa dimensions i sistemes auxiliars.
La reductora actual pot transmetre segons el fabricant fins a 656 cv a 1900 rpm o 622 a 1.800
d’acord amb la fulla de característiques del fabricant, per tant, no hi ha cap problema en poder
utilitzar la mateixa reductora que encara està en bones condicions.
Cal comprovar que tant el D13 com el D16 tinguin unes dimensions correctes per a poder
col∙locar‐lo a la sala de màquines sense haver de fer cap modificació substancial. Per a facilitat els
càlculs i tenir una idea més clara de la posició real en que quedaria cadascun dels motors nous a
instal∙lar a l’embarcació hem fet superposicions dels dos motors nous a sobre del vell.
D’aquesta manera veurem les mides tal com quedarien a l’embarcació un i l’altre motor. Les que
siguin més petites en principi no suposen cap problema. En canvi, aquelles que siguin més grans
s’hauran d’analitzar una per a saber si suposaran un problema o no.
Per exemple moltes vegades els motors si són més grans, el carter arriba més avall sobre la línia
del cigonyal que és la de referència. En alguns casos no suposa un problema però en altres, la
diferencia pot fer que el càrter arribi a tocar el casc o algun reforç transversal i que per tant sigui
completament impossible de muntar el motor sense canviar algun element, ja sigui o la línia
d’eixos o la reductora.
Altres mesures que cal tenir en compte seran la alçada des del centre del cigonyal fins al punt més
alt, que no ens toqui a la coberta o a la claraboia. També la llargada total del motor, que no ens
arribi a tocar la toma de força a la mampara de proa de la cambra de màquines. Uns altres punts a
controlar són l’amplada del càrter, amplada entre bancades, etc.
Quan els motors són molt antics no es pot trobar plànol del mateix en Autocat, sinó que només el
trobem en PDF escanejat. En aquestos casos no es pot fer aquesta superposició per que els
plànols no estan ni tan sols a escala. Moltes vegades el motor es feia en 4, 6 o 8 cilindres i el
plànol era el mateix excepte la llargada.

Afortunadament en aquest cas disposem de plànols en Autocat de tots els motors per tant només
cal ajustar primerament l’escala per a que sigui la mateixa, crear un bloc amb el motor i
superposar l’un sobre l’altre. Cal fer coincidir exactament el punt de connexió amb la reductora,
que en aquest cas es una campana SAE 1 estàndard per a tots els models que hem estudiat.
Aquestes són les superposicions dels plànols, en negre tenim el motor antic i en verd el motor
D16 que volem instal∙lar.
En la segona superposició segueix el vell en negre mentre que el D13 té totes les línies en color
vermell per a poder veure les diferències.
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D’aquestes superposicions hem vist els valors següents que ens donen una idea clara de com
quedarà el motor nou un cop instal∙lat a la sala de màquines.
Mesura
Fons del Carter (cigonyal)
Altura motor (cigonyal a dalt)
Llargada total motor
Amplada entre suports
Amplada càrter
Suport motor baix cigonyal

TAMD 165
440
919
1.520
810
306
160

D16
484
819
1.500
810
490
162

D13
431
787
1.420
810
300
‐3

165 a D16
+ 44
‐ 100
‐ 20
0
+ 184
+2

165 a D13
‐9
‐ 132
‐ 100
0
‐6
‐ 163

Taula 10 – Comparativa dimensions motors segons superposicions

Els valors senyalats en vermell són aquells que poden donar algun tipus de problema depenent de
les característiques de l’embarcació i de d’instal∙lació.
‐

Fons del Càrter: El fons del càrter es superior en el motor D16 que en l’instal∙lat
actualment. Això pot ser conflictiu en embarcacions amb dos motors, amb cascs amb
formes per a planejar. En aquestos casos el càrter queda a poca distancia del casc, de
manera que una major profunditat pot fer que el motor toqui al fons del casc i no es
pugui instal∙lar.
En el cas que ens afecta, un pesquer amb un sol motor i amb una quilla molt profunda,
permet que es pugui instal∙lar el motor sense cap problema. Normalment la distancia
entre les costelles de l’embarcació es inclús suficient com per a poder baixar el càrter i
treure un pistó sense desmuntar el motor de l’embarcació. Per tant, aquesta major
profunditat en el motor nou no es un problema per a la instal∙lació.

‐

Amplada del càrter: L’amplada total del càrter es de 490 mm i desprès de visitar
l’embarcació hem vist que l’amplada entre les bancades es manté fins a aproximadament
mig metre per sota del carter. Per tant de 810 quedarien encara 320 mm, 160 per cada
costat, que és suficient per a poder fer el manteniment.

‐

Suport motor baix cigonyal: En els motors de 16 litres, tant el vell com el nou, el suport de
motor està uns 160 mm per sota del cigonyal. En el D13 en canvi, el suport està uns 2 mm
més alt que la línia del cigonyal. Això fa que s’hagi de muntar una cadireta uns 160 mm
més alta per a arribar al motor.
Això podria ser conflictiu en el cas contrari, si el suports estesin molt per sota i arribessin a
quedar per sota del nivell actual de les bancades del motor. Llavors caldria fer una
modificació important a la bandada. Com que queda per sobre, seria només allargar la
cadireta o fer‐ne una altra a més alçada.
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Punts comuns a tots tres motors
Segons el manual d’instal∙lació i fulles de característiques tècniques veiem que:
‐

La campana del volant es de tipus SAE1, per tant la reductora s’adapta.

‐

Volant de 14” de diàmetre. Acoblament elàstic serveix el mateix que porta actualment,
sempre que estigui en bon estat.

‐

Diàmetre de l’escapament es de 200 mm humit.

‐

Diàmetre de tubs d’aspiració de l’aigua. 63 mm (2,5” ) per a tots els motors. De totes
maneres cal modificar els tubs que van des de l’aixeta de fons fins a la entrada de la
bomba d’aigua del motor. El motor actual porta la entrada d’aigua a proa a estribord
mentre que en al D16 es troba a popa i a babord. En el D13 la modificació seria menor
degut a que es troba també a proa, però a estribord.

‐

Diàmetre dels tubs de combustible. 10 mm tant aspiració com retorn cap al depòsit.

‐

Separació entre les bancades es la mateixa per a tots 3 motors, 810 mm entre centres.

‐

El parell màxim que es pot agafar per proa a tots tres motors es de 1.000 Nm, excepte el
D16 que admet fins a 1.100 Nm. De totes maneres ja hem dit que els aparells de pesca es
mantenen, per tant no cal esperar un esforç més gran que el que hem tingut.

‐

Els tres motors treballen a 24V de tensió, motor d’arrencada i alternador a aquesta
tensió.
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Punts a modificar per diferencies entre motor actual i els nous.
‐

Toma de força per proa.
El motor actual porta integrat amb el mateix motor una campana d’adaptació que permet
l’acoblament d’una toma de força desembragatge. Aquesta toma de força s’utilitza per a
poder desconnectar totes les bombes hidràuliques de la màquina de xorrar durant el
temps en el qual aquestes no es facin servir. Això fa que durant la navegació lliure o
durant els “vols” amb la xarxa a l’aigua es pugui deixar sense girar tot aquest conjunt.
Les bombes hidràuliques encara que no estiguen treballant fan certa resistència a la
rotació, causada pel moviment de l’oli per dins del circuit hidràulic. Aquest moviment que
no té cap utilitat, provoca un consum extra en el motor, un desgast a les bombes
hidràuliques i també un escalfament de l’oli del sistema hidràulic de moviment de les
xarxes. Es important per tant mantenir aquest embragatge.

Figura 19 ‐ Toma de força frontal amb campana d’adaptació al motor TAMD165. (Manual Taller 7742863)

Les característiques constructives dels motors per a muntar actualment son bastant
diferents. Tot i que tant el D13 com el D16 tenen 6 cilindres en línia com el TAMD165, els
elements estan situats de manera molt diferent. Els engranatges de la distribució estan
col∙locats a proa del motor en el TAMD165 mentre que els altres motors tenen la
distribució situada a la popa. Aquest nova situació fa que el motor sigui més compacte i
més lleuger, ja que la part de la proa no suporta moltes carregues, sinó que totes estan a
la popa.
El problema en el nostre cas es que el fet que els motors nous siguin més lleugers per
proa significa que el motor no es capaç de suportar una campana per a poder subjectar la
toma de força frontal.
El parell màxim que es pot absorbir per proa el motor actual es de 1.000 Nm, el D13
també pot moure els mateixos, el D16 fins a 1.100 Nm de màxim.
No hi ha previsió d’augmentar l’art de pesca, per tant la màquina de xorrar hidràulica per
a pujar‐lo tampoc augmentarà i per tant entenem que pot funcionar correctament amb el
mateix parell.
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Com que no hi ha disponible cap campana d’adaptació per proa en es motors nous,
s’haurà de modificar el sistema, col∙locant un eix amb una ranura per a una xaveta i un
embragatge elèctric en línia. També una contra campana per a unir el conjunt vell al nou.
El conjunt nou quedaria aproximadament d’aquesta manera.

Imatge 17 – Toma de força amb contracampana i embragatge mecànic. (Arxiu “Tallers Cornet”)

La contra campana i l’acoblament elàstic suposen una extensió d’uns 150 mm cap a proa
en llargada total. En el cas del D16 es podria muntar per que queda espai i el D13 es una
mica més curt que l’actual, de manera que s’hauria d’anar només 50 mm cap a proa.
El cost aproximat de la modificació es d’uns 1.500 € incloent el material i la feina extra.
‐

Alternador de càrrega de bateries
L’alternador que porta actualment amb el motor es un alternador de més potencia que
l’original. L’original que venia amb el motor tenia un amperatge màxim de 60 A i se’n va
muntar un altre de 24V i 175A de la marca Prestolite.
Això es suficient per a carregar les bateries i alimentar tots els elements, il∙luminació,
aparells de navegació, comunicacions, ventiladors, extractors, focus de coberta, etc. El
problema es que 175 A només els dona a moltes revolucions, de manera que en el cas
que estigui molta estona a poques revolucions, com per exemple mentre estan recollint la
xarxa o mentre esperen per a sortir, la carrega que dona l’alternador es molt petita, d’uns
10 a 15 A. El consum fa que les bateries es descarreguin, quan es posa a navegar
l’alternador comença a enviar molta potencia cap a les bateries. Aquestes constants
pujades i baixades fan que la durabilitat de les bateries sigui més baixa de la estimada.
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Imatge 18 i 19 – Alternador original 60A i alternador extra 175A instal∙lat actualment. (Internet)

El motor D16MH porta d’origen un alternador de 24V 80 A que carrega uns 35A a
revolucions de ralentí . Si en poséssim un de 24V 175A cobriríem les mateixes condicions
que amb l’actual. Per tal de poder cobrir totes les condicions caldria fer una adaptació
per a poder accionar l’alternador extra de 175A mantenint el de 80 que porta el motor.
En el cas del motor D13MH ho tenim més fàcil. El motor bàsic ja porta un alternador de
24V i 110 A preparat per a carregar a baixes voltes, a més a més, se’n pot demanar un
d’extra de la mateixa potencia que queda perfectament unit al motor. Amb això cobrim
sobradament les necessitats i no fa falta cap feina extra per a poder adaptar un
alternador extern.

Imatge 20 – Alternador estàndard + extra en motor D13MH. (VPPN – Sales Guide)

Encara que no demanem l’alternador extra de principi, es pot afegir desprès ja que hi ha
un lloc deixat per a aquest encara que no demani. Només cal afegir el segon alternador i
canviar la corretja per una altra amb una longitud superior.

158 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
3‐ Estudi Remotorització

Imatge 21 ‐ Alternador estàndard amb el lloc deixat per a l’extra. (Àngel Cornet – Abril 2014)

‐

Sistema de comandaments del motor.
Tot i que els motors nous siguin electrònics, mantenim la reductora que porta actualment
un distribuïdor per a cable mecànic. El cost del canvi de distribuïdor sumat a demanar una
unitat de control i un comandament extra fan inviable el canvi a comandaments
electrònics.
El que porta ara es un comandament doble al pont principal i porta un repetidor a la
popa. Entre popa i lloc principal hi ha un cable tipus 43C que fa que totes dues palanques
vagin a la vegada, tant per a embragatge com per a accelerador. Per una altra banda, des
del lloc de comandament principal hi ha un cable més prim, un 33C que va des del
comandament fins al distribuïdor de la reductora i un altre que va des del comandament
fins a un suport a la bomba d’injecció.
El que farem en qualsevol dels dos casos per a no fer una despesa més gran i poder
aprofitar els comandaments, serà conservar els comandaments de proa i popa, també els
cables entre proa i popa i mantenir també l’embragatge. L’únic que cal fer es treure el
cable entre comandament i bomba d’injecció i posar‐ne un de més curt entre el
comandament i un potenciòmetre que es part de l’equipament del motor. Diem més curt
per que aquest potenciòmetre ha d’anar molt prop de la rellotgeria, normalment darrere
del panell de control o just a sota del pont de comandament.

‐

Escapament del motor.
Com hem vist segons les característiques, el TAMD 165 porta l’escapament a la popa de
l’embarcació i a la banda de babord. En aquest cas l’escapament no va per dintre de
l’embarcació sinó que surt cap al lateral de la mateixa per la banda de babord. Hi ha un
tram d’escapament sec fins a la part de babord i allí es connecta i s’uneix amb l’aigua que
surt de la reductora.
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Imatge 22 – Reductora i escapament actual. A l’esquerra goma de la part humida. (Àngel Cornet – Juny 2014)

Els nous en canvi, el porten al centre i a la part d’estribord. De totes maneres, tal com es
pot veure a la imatge, el primer tram d’escapament es sec i desprès es connecta a la
banda de babord i més a proa amb la part humida. Amb els motors nous l’escapament
quedaria a estribord, l’únic que s’hauria de fer es fer un tram sec que passes sobre el
motor. Com que sobre el motor hi ha la claraboia, tenim suficient alçada per a poder
deixar un espai de treball per sota de l’escapament. Aquesta alçada també ens evitarà una
possible arribada d’aigua al motor des de l’escapament humit en cas de treballar amb
molt mala mar.
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3.5 Instal∙lació i centratge del motor nou
Per a muntar el motor nou cal mirar cadiretes que son els suports del motor a la bancada. En el
cas del motor D16, les cadiretes quedarien a la mateixa alçada que les del TAMD165, de manera
que el més fàcil seria deixar els suports del motor antic i mirar a quina alçada queden.
Segurament les modificacions seran mínimes i només caldria reduir o augmentar els suplements.
En el motor D16 les cadiretes queden uns 187 mm més a proa que les del TAMD165, per tant, les
haurem de tallar amb una radial i fer‐les cap a proa. Un cop situades les soldarem.
En el cas del motor D13, les cadiretes, a més d’anar cap a proa s’haurien d’allargar fins a 175 mm
més amunt, per tant no val la pena aprofitar les cadiretes velles. El més fàcil seria tallar les velles
(ho faríem abans d’entrar el motor a màquines) i soldar‐ne unes de noves a la mida.
Tant en un cas com en l’altre podem veure que les bancades segueixen més a proa del lloc on hi
ha la cadireta actualment, per tant no hi ha problema en moure‐les, no cal allargar la bancada.

Imatge 23 – Cadireta i bancada. Es pot moure cap a proa. (Àngel Cornet – Juny 2014)

Els costos de la modificació de les cadiretes son pràcticament els mateixos independentment de
que quedin més amunt o més avall. L’únic problema que pot fer augmentar els costos d’una
manera significativa serà el cas en que els suports de motor siguin més baixos que el nivell actual
de les bancades. En aquest cas, si l’amplada entre bancades ho permet, es farien unes cadiretes
despenjades cap al interior i soldades a la cara interna de la bancada i a la superior. Això requereix
molta amplada entre bancades. El pitjor dels casos es aquell en que el suport del motor queda per
baix de la bancada i el no hi ha prou amplada. Llavors s’hauria de tallar la bancada i fer‐ne una
part nova de més baixa. El cost llavors seria molt superior. Afortunadament en el nostre cas els
suports de motor queden a la mateixa alçada o més alts sobre la bancada, per tant no hi ha
problema.
Tot el procés de centratge es farà amb l'embarcació a l'aigua, i sinó es pot perquè tenim
l'embarcació al sec per altres feines, es pot fer tot el procés igual, però el centratge final dels
suplements el farem a l'aigua pels esforços que fa l'aigua sobre l'estructura del casc.
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Primer de tot tallarem les cadiretes del motor vell, que son els suports que van soldats damunt
del polí i damunts d'aquestes descansa el motor i reductora.
Ajuntarem motor i reductora i els fixarem amb els cargols de la campana.
Una vegada motor i reductora units, ho penjarem amb 4 ternals, un de cada punta, posarem l'eix i
el plat al seu lloc, i utilitzant els 4 ternals, deixarem motor i reductora casi al lloc on te que anar,
que els dos plats, el de l'eix i el de la reductora estiguin paral∙lels i ho aixecarem 10 mm per tenir
joc per poder centrar‐ho posteriorment.
Llavors agafarem mides per fer les cadiretes noves.
Aixecarem motors i reductora mitjançant els ternals per deixar lloc per construir les cadiretes.
Amb xapa de ferro de 20 mm de gruix, construirem les cadiretes soldades al polí, i una vegada
soldat, ja podrem baixar motor i reductora fins que descansi damunt les cadiretes.
A partir d'aquí, si l'embarcació està al sec, no podrem continuar fins que estigui a l'aigua, perquè
si ho féssim al sec, al varar es podria descentrar tot.
Posarem suports entre els suports del motor i les cadiretes, fent que els plats estiguin paral∙lels i
centrats un en l'altre. Tot això ho farem utilitzant galgues.

Figura 20 – Comprovació centratge del motor mitjançant galgues. (Manual Instal∙lació 7743799 )

Quant tindrem els suplements que toca perquè quedi centrat, posarem un cargol de Ø20 mm
amb una volandera ampla a dalt i una baix i cargolarem a parell segons les especificacions.
Posarem els cargols dels plats i els cargolarem a parell segons les especificacions. Ja tindrem el
motor centrat en la línia d'eixos.
Un cop fet això cal repetir l’operació amb la toma de força per proa segons els mateix
procediment. Nomes cal centrar l’embragatge amb la bomba hidràulica per a la maquina de
xorrar. La resta d’elements com la bomba del timó o la dels guiadors, van amb corretja, per tant
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es muntant sobre la bancada i el centratge no ha de ser tant precís sinó que només requereix una
alineació correcta de les politges per a que no salti la corretja.

Imatge 24 – Vista de la toma de força actual de l’embarcació. (Àngel Cornet – Juny 2014)
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3.6 Pressupost instal∙lació motor nou
Els dos motors nous a instal∙lar tenen pràcticament les mateixes dimensions i característiques
generals. Tots dos tenen 6 cilindres, campana SAE per popa igual, acoblament per proa molt
similar, suports motors similars, etc. Per totes aquestes condicions entenem que el preu final del
muntatge d’un motor o de l’altre podria ser el mateix.
En el cas de reparació el que fem és fer una llista amb el material que ens fa falta i afegir les hores
aproximades per a fer la feina. Finalment, depenent del que veiem durant el desmuntatge,
ajustarem el pressupost. Aquesta diferència sol ser molt petita.
Quan fem un pressupost d’instal∙lació sol ser bastant diferent. No es pot veure amb exactitud la
feina que cal fer. Moltes vegades es desmunta un element que es comptava amb no canviar i un
cop començada la feina es veu que no es pot aprofitar. Per tant, en lloc de donar un preu tancat,
es passa un pressupost aproximat que es corregeix mentre es fa la feina fent Ordres de Treball
com a feina EXTRA depenent del que vagi sortint. En cas que alguna de les coses pressupostades
no es faci, es descompta del pressupost.
Un exemple seria l’acoblament elàstic entre motor i reductora. Aquest element no té
manteniment, sinó que es canvia quan està malament. La feina per a canviar aquesta peça és molt
gran, cal moure el motor o la reductora. Per tant, en cas que al desmuntar veiem el més mínim
dany, parlarem amb l’armador i li aconsellarem canviar‐lo. Si accepta, ho facturaríem a banda.
També el mateix cas seria els dipòsits de combustible. Normalment no s’hi fa res però si s’observa
que hi ha brutícia a l’interior, el moment en el qual es desmunta el motor és l’ideal per tal de
netejar el tanc, ja que l’accés és molt millor.
A Tallers Cornet utilitzen una llista de comprovacions prèvies al muntatge per poder determinar
millor els costos. Un muntador es desplaça a l’embarcació amb la llista i va anotant les dades
segons s’indica per poder fer desprès el pressupost. Els punts són els següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Comandaments
1 o 2 llocs de comandament. Llargades cables.
Dimensions i estat escapament.
Diàmetre i nombre de politges extra.
Diàmetre eix (si s’ha d’augmentar potència)
Diàmetre aixeta de fons.
Capacitat prefiltre i diàmetre tubs combustible.
Inclinació motor.
Inclinació línia eixos.
Metres entre motor i pont.
Voltatge del sistema actual.
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Segons les respostes a aquestes indicacions i segons els costos d’instal∙lacions similars a la que
estem preparant, entenem que poden haver aproximadament 150 hores de feina de mecànic.
Això serien uns 5.250 € en mà d’obra (incloem la feina per al nou acoblament de la toma de
força).
Pel que fa al material tenim com a fix tot el nou acoblament de la toma de força, que pot costar
uns 1.000 € . La resta de materials, xapa de ferro per a fer les cadiretes, tubs d’escapament i
d’entrada d’aigua, tubs de combustible, comandaments, oli, anticongelant, grua, feines del
calafat, etc, poden costar uns 3.000 o 4.000 € més.
Podem resumir que el cost aproximat total de la instal∙lació dels motors nous és de 9.000 a 10.000
€. Comptarem amb 10.000 € per a cobrir els extres que puguin sorgir.
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4. Estudi comparatiu dels costos.
En cas que es repari el motor podria funcionar correctament durant aproximadament durant
unes 12.000 hores, això correspon a uns 6 anys.
Per a comparar quina es la millor opció considerarem els diferents costos que intervenen en el
funcionament durant les hores i anys en cadascun dels motors, tant l’actual com els diferents a
muntar.
Desprès d’aquest temps seria difícil tornar a reparar el motor actual. Amb els altres en canvi,
encara tindríem un temps de funcionament superior sense que fes falta reparar. Per tant,
valorarem primerament els costos tant en un cas com en l’altre i finalment introduirem la resta
dels factors, com poden ser la durada posterior del motor i altres costos.

4.1 Consum de combustible
Basant‐nos en les dades obtingudes per a tots els motors tenim el següent quadre de consums
de motors.

Consum setmanal
Consum anual
Consum per 6 anys
Estalvi en litres

TAMD165
3.397
149.468
896.808

D16MH
3.309
145.596
873.576
23.232

D13MH
3.245
142.780
856.680
40.128

Taula 1 – Estalvi en litres en 6 anys

El preu mitjà del combustible durant els últims anys ha estat entre els 0,6 i els 0,75 € per litre.
L’evolució dels preus de combustible a serà sempre un valor a l’alça. Prenem un valor de 0,7 €
per litre com a referència per a les nostres estimacions, tot i que depenent dels productors i de
l’evolució el preu podria ser encara més gran.
Prenent com a referència aquest valor, el cost total per als 6 anys sería el següent:

Consum per 6 anys
Cost en €
Estalvi en €

TAMD165
896.808
627.766

D16MH
873.576
611.503
16.262

D13MH
856.680
599.676
28.090

Taula 2 – Estalvi en Euros en 6 anys amb gasoil a 0,7 € per litre

De totes maneres, com que hi ha altres escenaris possibles com una pujada sobtada del preu
del combustible, reducció de la subvenció, etc. Per tant també introduirem a mode de nota els
mateixos valors en el cas d’un preu de combustible superior.
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Consum per 6 anys

896.808

873.576

856.680

Cost en €

717.446

698.861

685.344

18.586

32.102

Estalvi en €

Taula 3 – Estalvi en Euros en 6 anys amb gasoil a 0,8 € per litre

Consum per 6 anys

896.808

873.576

856.680

Cost en €

807.127

786.218

771.012

20.909

36.115

Estalvi en €

Taula 4 – Estalvi en Euros en 6 anys amb gasoil a 0,9 € per litre

Consum per 6 anys

896.808

873.576

856.680

Cost en €

1.345.212

1.310.364

1.285.020

34.848

60.192

Estalvi en €

Taula 5 – Estalvi en Euros en 6 anys amb gasoil a 1,5 € per litre

Com podem veure amb els valors, l’influencia del cost de combustible es molt gran en els
costos. Tenint en compte que els preus son sempre comptant amb una subvenció, la diferencia
es molt gran.
No hem fet el càlcul sense la subvenció ja que llavors seria inviable independentment del preu
que tingués el gasoil, ja que la subvenció representa un descompte aproximat del 30 % del
preu del mateix.
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4.2 Impacte Ambiental.
A banda de la vesant econòmica, també estudiarem tot seguit l’impacte ambiental de
cadascuna de les opcions.
Ells organismes internacionals fixen el control de les emissions en dos diferents sectors, per
una parts les emissions de CO2 i per l’altra els NOx.
El CO2 es un dels anomenats gasos que provoquen l’efecte hivernacle al nostre planeta.
L’augment de la quantitat de CO2 a l’atmosfera fa els rajos del sol que entren no surtin cap a
l’espai i siguin reflectits un altre cop cap a la terra, provocant un augment de la temperatura a
la mateixa. Aquest es un dels principals motius per a la reducció d’emissions. Ja hi ha
normatives d’emissions per a reduir el CO2 cap al 1.992.
Els NOx son els gasos que provoquen la creació de l’anomentat Smog Fotoquímic. Aquestos
compostos arriben a l’aire on fan reaccions químiques i es queden en forma d’una boira
espessa i irritant. Els primers registres es troben a la ciutat de Los Angeles cap al 1.940 i es més
propens a aparèixer en llocs amb climes calorosos i amb poc moviment d’aire. Les primeres
normes que contemplen reducció d’emissions de NOx son aproximadament de l’any 2.000 en
cotxes, tot i que per a vehicles comercials ja es tenia en compte.
Com que els motors que fem servir son d’origen de camions, poden complir amb les
normatives més estrictes, tot i que en la majoria de casos no s’utilitzen tots els mitjans per a
reduir costos, ja que en marina les normatives no son tant restrictives.
Per exemple, actualment la normativa que s’exigeix per a complir en marina es molt similar a
normatives que ja s’apliquen en camions des de fa molts anys. Les modificacions en el motor
no són importants, principalment cal afegir una vàlvula a la entrada de l’aire per a poder
tancar‐la i fer pujar la temperatura al catalitzador fins a uns 350 – 400 ºC que és la
temperatura òptima de treball.

Imatge 1 ‐ FH13 amb catalitzador que compleix Euro 6 per a camions. (Volvo Trucks)
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Per a aconseguir els nivells que usem actualment en marina n’hi ha prou amb un motor amb
una injecció i una mecànica molt precisa. En canvi, per a poder arribar als nivells més alts,
s’haurien d’introduir sistemes de tractament dels gasos d’escapament com per exemple
sistemes SCR d’injecció d’urea i catalitzadors. El disseny d’aquestos sistemes es molt car i es
molt difícil d’aplicar en marina, on les unitats en funcionament són molt baixes.
Arribat el moment de muntar un sistema de tractament dels gasos d’escapament, el principal
factor que fa que un sistema sigui més o menys car, es la contrapressió a l’escapament màxima
admesa pel motor. Els motors Volvo Penta D16 i D13 que hem estudiat són d’origen de
camions, per tant admeten una contrapressió d’escapament molt alta en comparació amb els
motors de la competència, de manera que arribat el cas que la normativa exigís aquestes
emissions, la major capacitat de treballar amb contrapressions altes faria que el preu i el volum
del catalitzador fos molt més baix.
En alguns llocs d’Europa ja es comencen a aplicar normatives més restrictives, especialment en
navegació per llacs i aigües interiors i Volvo Penta està instal∙lant motors amb sistemes de
tractament dels gasos d’escapament.
Un exemple seria el del vaixell cisterna MTS Duandra que es va construir per a navegar per les
aigües interiors de Benelux i que porta el sistema SCR instal∙lat en motors de marina des de
finals del 2.012.
Porta dos motors propulsors D16 i dos generadors D16. Depenent de si va riu amunt o avall
pot funcionar amb els propulsors obtenir més impuls d’uns motors elèctrics connectats a les
reductores. Això permet un estalvi de combustible molt gran. Els 4 motors porten sistema SCR
de tractament dels gasos de l’escapament, de manera que el nivell d’emissions es molt baix.

Imatge 2 – Motor babord Duandra. D16MH ‐750 cv. (Volvo Penta – Noticias)
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A l’hora de fer els certificats d’emissions es fan una sèrie de proves en banc variant les
revolucions i la càrrega d’acord a uns cicles de treball diferents. Hi ha cicles per a motors de
grup electrogen per exemple, en les quals es deixa el motor a 1.500 rpm i es van introduint
diferents valors de càrrega fins a arribar al 100 %. També es pot simular un cicle de treball
d’una embarcació que porti hèlix de pas variable, en aquest cas varia tant les revolucions com
la carrega en aquestes diferents revolucions.
En el cas que ens ocupa, el cicle de treball que s’ha utilitzat es l’anomentat E3. Això correspon
a un augment de la càrrega segons una corba exponencial que seria una simulació de la corba
d’absorció de l’hèlix en una embarcació de desplaçament. Segons aquesta corba s’han fet les
proves d’emissions als motors i els resultats son els següents:
La normativa d’emissions vigent al 2.001 quan es va començar a fabricar el TAMD165 indicava
que les emissions de NOx màximes que podia emetre el motor en cicle E3 era de 9,8 g / kWh.
El motor complia plenament amb aquestes condicions, de manera que el valor que apareix en
el certificat del motor per a motor propulsor era de 8,8 g / kwh com es pot veure en el
certificat que hi ha a les pàgines següents. Quedava un 10 % per sota dels valors que
demanava la normativa.
Els motors que podem fer servir en aquest cas tenen unes emissions més baixes pel fet que als
pocs anys els requeriments es van endurir fins a situar els valors per sota de 7,8 g / kwh.
El D16MH té unes emissions de 5,5 g / kwh segons el certificat de les pàgines següents. Això
suposa pràcticament un 30 % per sota del valor que es demana actualment. Aquest motor
compleix amb escreix amb el valor demanat, de manera que en el seu moment va gaudir
d’avantatges respecte a la resta de competidors en l’anomenat “Clean Design”, es a dir, en cas
de igualtat de valors i paràmetres, el D16 sempre tindrà una puntuació millor pel fet de tenir
unes emissions molt per sota del valor que indica la normativa en aquell moment.
Respecte al motor anterior, la diferencia encara és més gran, arribant a ser un 37,5 % inferior.
El D13MH emet 6,8 g / kwh, també queda per sota del valor que indica la normativa. Muntar
un D13MH suposaria aproximadament una baixada d’ aproximadament un 23 % de les
emissions dels anomenats NOx.

Entenem que tant un motor com l’altre compleixen amb nivells d’emissions fins i tot inferiors
als que es demana la normativa i això els dona més arguments alhora d’elegir aquestos motors
i no uns altres a l’hora de remotoritzar.
Això s’accentua encara més en el nostre cas, ja que les zones de pesca i el port es troben a
pocs quilòmetres del Parc Natural del Delta de l’Ebre, que a més a més ha estat designat per la
UNESCO com a reserva de la biosfera.
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4.3 Manteniment del motor
Estudiarem a continuació les despeses en manteniment que tindria cadascun dels motors, tant
el vell com les dues opcions que hem elegit per a remotoritzar. Com que els motors venen tots
d’automoció, tenen uns períodes de manteniment bastant allargats, especialment el canvi d’oli
que es fa pràcticament cada 500 hores.
Altres motors tenen períodes molt més curts que fan que tant les despeses com el temps de
parada siguin més llargs, cosa que dificulta la operativitat de l’embarcació. Amb 500 hores
entre canvis significa que han de fer un canvi d’oli cada aproximadament 2 mesos de feina
normal.
Normalment, mentre es fan els manteniments a les embarcacions sempre hi ha com a mínim
una persona de la tripulació a l’embarcació. Aquest temps normalment no es comptabilitza
com a hores extra ni de cap tipus per a la persona que ha de venir, de manera que per a ells
suposa una molèstia.
Seguir els manteniment d’acord a les indicacions del fabricant s’aconsegueix una durada del
motor més llarga i també redueix el nombre d’avaries i parades imprevistes que poden fer
perdre un dia. A Sant Carles de la Ràpita les embarcacions pesquen molt prop unes de les
altres, de manera que en cas d’avaria es poden ajudar. Normalment no criden a les
embarcacions de salvament, sinó que arriben a un acord econòmic o de reciprocitat amb una
altra embarcació per a evitar majors despeses.
En cas de que una manca de manteniment produeixi una avaria, aquesta es sol reparar per les
tardes de 6 a 8 o els dissabtes, cosa que encara es més molèstia per al encarregat de la
màquina.
Comptabilitzarem a continuació el cost d’aquestos manteniment depenent dels períodes que
el fabricant ens indiqui. Hi ha algunes operacions que tot i que s’indica que s’han de fer cada
certes hores, els mariners controlen el rendiment del motor i ho ajusten depenent de la
detecció del problema. Apliquen directament manteniment correctiu, per tant no les
contemplem.
Aquestes operacions serien les de canvi de rodet de la bomba de l’aigua salada, canvi dels
filtres de combustible o canvi dels filtres d’aire del motor. La durabilitat d’aquestos depèn de
l’entorn. Per exemple si el gasoil està completament net, la duració dels filtres pot ser d’anys.
Si el gasoil te impureses, es pot embrutar en pocs minuts de funcionament.
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Canvis d’oli i filtres.
Aquesta es l’operació de manteniment més habitual en motors de combustió interna diesel.
Durant el funcionament normal del motor, l’oli entra en contacte en superfícies que estan a
molta temperatura, com per exemple els pistons. També rep restes de gasoil sense cremar i
altres productes.
L’oli està preparat per a poder lubricar, netejar, protegir contra la corrosió i refrigerar el
motor. El que passa es que els additius que porta l’oli van desapareixent durant l’ús i també es
modifica la viscositat per causa de les restes de gasoil que poden arribar al càrter.
Com millor sigui la combustió, menys restes arribaran a l’oli i durant més temps podrà
funcionar l’oli. També depèn de la quantitat d’oli que hi hagi al càrter. El D13 d’esbarjo de 900
cv de potencia porta un càrter de tipus pla i només caben 45 litres d’oli en lloc dels 52 de la
versió MH amb càrter fons. Menys quantitat d’oli fa que treballi a més temperatura i que els
additius es gastin abans, de manera que l’oli s’ha de canviar cada 500 hores en lloc d’aguantar‐
ne 600 hores.
La durada de l’oli no es tant important en embarcacions d’esbarjo per que en aquest tipus
d’embarcacions les hores per any rarament superen les 100, de manera que es canvia cada
any, més per consum d’additius mentre està parat, que per desgast de l’oli per treballar.
En motors professionals en canvi, un període de manteniment més llarg és molt positiu.

Imatge 3 – Garrafa d’oli Volvo Penta VDS3 de 20 litres. (Internet)
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TAMD 165
Motor

Aceite

Contenido de azufre del combustible en porcentaje de peso
hasta 0,5 %

0,5 – 1,0 %

superior a 1,0 %

Intervalos de cambio: Lo que se alcanza primero
TAMD165A‐A VDS
2

500 horas o 12 meses.

250 horas o 12 meses.

250 h

125 h

12

12

125 horas o 12
meses.

Capacidad de aceite incl. filtro, aprox.:
Cárter hondo sin inclinación ............................................

73 litros

Taula 6 – Informació oli manual d’usuari TAMD165

La capacitat del motor es de 73 litres que s’han de canviar a les 500 hores. Comptem amb 500
hores per que el gasoil que utilitzen té el contingut en sofre inferior al 0.5 %.
12.000 hores / 500 hores = 24 canvis.
24 canvis x 73 litres = 1.752 litres d’oli.
El preu per litre de l’oli en garrafes de 20 litres és de 8, 35 € / litre. 1.752 x 8,35 = 14.629,2 € +
iva
El motor porta dos filtres de pas total referència 478736 que costen 29,95 € cadascun. A més
en porta un de by‐pass ref. 477556 que costa 36,93 € + iva.
2 x 29,95 = 59,9 + 36,93 = 96,83 € per canvi. 96,83 x 24 canvis = 2.323,92 € + iva.
Mà d’obra 3 h x35 € /h = 105 x 25 canvis = 2.520 € + iva

TOTAL CANVIS OLI TAMD165 = 14.629,2 + 2.323,92 = 19.473,12 € + iva
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D16MH

Sistema de lubricación
Capacidad de aceite incl. filtro, aprox.:
sin inclinación del motor

55 litros

diferencia de volúmenes entre 10 litros
las mar- cas MIN y MAX

Grado de aceite e intervalos de cambio de aceite
Calidad de aceite

Contenido de azufre del combustible en porcentaje de peso
hasta 0,5 %

0,5–1,0 %

superior a 1,0 % 2)

Intervalos de cambio de aceite: Lo que ocurra primero durante el
funcionamiento del motor:
VDS-3

500 h o 12 meses

200 h o 12 meses

100 h o 12 meses

VDS-23)

400 h o 12 meses

200 h o 12 meses

100 h o 12 meses

Taula 7 – Informació oli manual d’usuari D16

Capacitat de 55 litres i s’ha de canviar també cada 500 hores. L’oli VDS2 es va deixar de
subministrar i actualment només es ven el VDS‐3.
12.000 hores / 500 hores = 24 canvis.
24 canvis x 55 litres = 1.320 litres d’oli.
El preu és el mateix, 8, 35 € / litre. 1.320 x 8,35 = 11.022 € + iva.
Els filtres que porta son els mateixos i el nombre de canvis també, per tant el cost en filtres es
de 2.323,92 € + iva.
Mà d’obra 3 h x35 € /h = 105 x 25 canvis = 2.520 € + iva
TOTAL CANVIS OLI D16MH = 11.022 + 2.323,92 + 2.520 = 15.865 € + iva.
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D13MH

Sistema de lubricació
Capacidad de aceite incl. filtro, aprox.:
sin inclinación del motor

52 litros

Grado de aceite e intervalos de cambio de aceite
Calidad de aceite

Contenido de azufre del combustible en porcentaje de peso
hasta 0,5 %

0,5–1,0 %

superior a 1,0 % 2)

Intervalos de cambio de aceite: Lo que ocurra primero durante el
funcionamiento del motor:
VDS-3

600 h o 12 meses

300 h o 12 meses

150 h o 12 meses

VDS-23)

500 h o 12 meses

250 h o 12 meses

125 h o 12 meses

Taula 8 – Informació oli manual d’usuari D13

Capacitat total d’oli de 52 litres i es pot canviar cada 600 hores de funcionament.
12.000 hores / 600 hores = 20 canvis
20 canvis x 52 litres = 1.040 litres d’oli.
El preu també és el mateix, 8, 35 € / litre. 980 x 8,35 = 8.684 € + iva.
Els filtres son els mateixos per al D13 que per als anteriors però el numero de canvis es més
baix per la major durada de l’oli.
2 x 29,95 = 59,9 + 36,93 = 96,83 € per canvi. 96,83 x 20 = 1.936,6 € + iva.
Mà d’obra 3 h x35 € /h = 105 x 20 canvis = 2.100 € + iva
TOTAL CANVIS OLI D13MH = 8.684 + 1.936,6 + 2.100 = 12.720,6 € + IVA.
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Refrigerant
La funció principal del refrigerant es la transmissió de temperatura entre el motor i els
intercanviadors. A més a més, té altres característiques i funcions. Normalment la més
coneguda es la propietat anticongelant del producte, però té moltes més funcions. El
refrigerant serveix a més com a un inhibidor de la corrosió electroquímica, també evita la
formació de depòsits i també impedeix la cavitació.
Els motors cada cop son més compactes i tenen menys quantitat de refrigerant. Això significa
que aquest ha de circular per dins del motor a més velocitat, tanta que en alguns casos es pot
crear cavitació que pot foradar els elements del motor, especialment la bomba de refrigerant i
també a les camises. Si hi ha un forat a la camisa cal desmuntar pràcticament tot el motor, i a
més a més s’haurà de netejar tot el circuit de lubricació. El refrigerant porta elements que
ajuden a que no es produeixi cavitació.
Per a combatre la corrosió electroquímica els refrigerants antics (color verd) com el que porta
el TAMD165 portava silicats formen una pel∙lícula protectora a tot el sistema de refrigeració.
Com que es van perdent durant el funcionament, aquest motor porta també un filtre de
refrigerant per a afegir silicats al refrigerant. Per tant, cada any s’hauria de canviar el
refrigerant. Per a evitar això, s’instal∙la un filtre que realment no porta cap element filtrant,
sinó que porta aquestos silicats a l’interior per a que es pugui afegir aquest additiu al
refrigerant durant el funcionament normal del motor.
Si canviem el refrigerant i el filtre a la vegada, hi hauria una saturació de silicats al refrigerant
que seria dolenta per al motor ja que aquesta saturació pot reduir la capacitat de transferència
del calor del refrigerant. El procediment correcte es posar refrigerant nou sense canviar el
filtre, al cap d’un any canviar el filtre però mantenir el refrigerant. Al any següent canviar
refrigerant però no el filtre. Per tant, en 6 anys també s’hauran de fer 3 canvis de filtre.
La base dels refrigerants antics era el Glicol, que es molt difícil de tractar un cop ha acabat la
seva vida útil.
Per a evitar això, Volvo Penta ha començat a utilitzar un nou refrigerant (color groc) que no
porta ni Glicol ni amines o fosfats. Es molt més fàcil de tractar ja que es un producte orgànic. El
nou producte porta el sistema OAT que només crea la capa protectora en aquells punts en els
que comença la corrosió, de manera que aquesta capa es menys extensa i el motor pot
funcionar més temps amb el mateix refrigerant i sense necessitat de canviar cap filtre per a
afegir additius.
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TAMD165.
Capacitat del circuit de refrigerant de 80 litres. Refrigerant verd de Volvo Penta. S’ha de
canviar cada dos anys.
6 anys / 2 anys = 3 canvis de refrigerant.
80 l x 3 canvis = 240 litres.
Preu per litre de 4,404 €. 240 x 4,404 = 1.056,96 € + iva.
Mà d’obra 3 h x35 € /h = 105 x 3 canvis = 315 € + iva
El preu del filtre es de 52,8 €. 52,8 x 3 canvis = 158,4 € + iva
TOTAL CANVI REFRIGERANT TAMD165 = 1.056,96 + 315 + 158,4 = 1.566,36 € + iva.
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D16
La capacitat es de 56 litres i s’ha de canviar cada 8.000 hores o 4 anys. El refrigerant es el groc
de Volvo Penta, anomenat VCS. Com que l’embarcació fa unes 2.000 hores per any podem
comptar en fer un canvi cada 4 anys.
6 anys / 4 anys = 1,5 canvis
56 x 1,5 = 84 litres.
84 l x 1,5 canvis = 126 litres.
Preu per litre de 4,936 €. 126 x 4,936 = 621,94 € + iva.
Mà d’obra 3 h x35 € /h = 105 x 1,5 canvis = 157,5 € + iva
TOTAL CANVI REFRIGERANT D16MH = 621,94 + 157,5 =779,44 € + iva.
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D13
Capacitat total de 51 litres i s’ha de canviar cada 4 anys com el groc del D16.
6 anys / 4 anys = 1,5 canvis
51 x 1,5 = 76,5 litres.
76,5 l x 1,5 canvis = 114,75 litres.
Preu per litre de 4,936 €. 114,75 x 4,936 = 566,4 € + iva.
Mà d’obra 3 h x35 € /h = 105 x 1,5 canvis = 157,5 € + iva
TOTAL CANVI REFRIGERANT D13MH = 566,4 + 157,5 =723,9 € + iva.
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Reglatge de vàlvules.
Per a compensar els canvis i dilatacions que es produeixen en les vàlvules i tots els altres
elements que participen en el seu moviment, hi ha cert joc en els mecanismes que s’ha de
regular. Això es fa soltant els ponts dels balancins i ajustant amb unes claus aquestos jocs
d’acord amb les indicacions del fabricant. El reglatge del motor es fa en fred i s’ha de revisar
periòdicament excepte en casos com els motors que porten taquets hidràulics que són auto
ajustables.

TAMD165
El reglatge de vàlvules s’ha de fer cada 1.000 hores de funcionament. Desprès de la reparació
cal fer el reglatge a les 150 hores. Requereix treure els tubs de pressió des de la bomba
d’injecció fins a cada injector, també els tubs de retorn. Cal obrir les tapes de balancins de
cada cilindre i buscar el punt al volant del motor. Per a girar el motor cal una ferramenta
especial. Un cop trobat el punt, assegurar‐se que el cilindre que va en parella (començant per
l’1, miraríem el 6) té les vàlvules en creuament i fer el reglatge de les vàlvules d’admissió i
d’escapament. Primer ajustar el pont i desprès fer el reglatge del balanci sobre el pont.
Un cop acabats tots els cilindres cal muntar totes les tapes i els tubs dels injectors, purgar i
provar si hi ha cap pèrdua, es pot fer en aproximadament 1,5 hores de feina.
El preu mitja de la mà d’obra mecànica a la zona està sobre els 35 € / h.
12.000 hores – 150 = 11.850
11.850 / 1000 hores = 11,85 + 1 = 12,85 x 1,5 hores = 19,28 hores x 35 € / h = 675 € + iva.

D16
En el D16 el reglatge de les vàlvules s’ha de fer a les primeres 1.000 hores de funcionament,
desprès es pot realitzar cada 2.000 hores. En els motors amb injectors bomba com els D16, cal
treure la tapa de balancins que es de plàstic i que es comú per a tots els cilindres, posar la
ferramenta especial per a fer girar i buscar el punt que hi ha marcat al arbre de lleves. A cada
marca cal fer el reglatge per al cilindre corresponent.
Les vàlvules d’escapament tenen doble ajustament, primer el pont i desprès el joc entre
balancí i pont mentre que les d’admissió nomes ajusten el pont amb el balanci. Un cop hem
acabat de fer això, cal fer el reglatge de l’injector bomba. Això es fa buscant primer el contacte
i un cop el balancí fa contacte, cal donar‐li una precàrrega girant el cargol una mica més segons
les instruccions.
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El procés es més complex que en l’anterior motor però no cal desmuntar altres parts, de
manera que es pot fer en aproximadament 2,5 hores.
12.000 – 1.000 (motor nou) = 11.000 hores.
11.000 / 2.000 = 5,5 + 1 = 6,5 x 2,5 hores = 16,75 hores x 35 € / h = 568,75 € + iva

D13
En el motor D13 el procediment es exactament el mateix que en el D16, però en aquest cas no
s’ha d’ajustar el pont a l’escapament i el primer reglatge s’ha de fer a les 1.200 hores i la resta
cada 2.400 hores.
12.000 hores – 1.200 (motor nou) = 10.800 hores
10.800 / 2.400 = 4,5 + 1 = 5,5 x 2,5 = 13,75 x 35 = 481,25 € + iva
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Revisar pressió injectors.
Els injectors que porta el TAMD165 son de tipus mecànic, es a dir, hi ha una bomba que dona
l’alta pressió en el moment indicat segons el moviment de la distribució. Els injectors tenen
una agulla que tanca a la tovera. Quan la pressió arriba a cert punt, la agulla s’aixeca deixant
entrar el gasoil a la cambra de combustió. Quan la pressió desapareix la molla torna a tancar
l’agulla.
5 hores + 10 € injector per ús maquina. Si només s’ha de comprovar la pressió, el preu seria el
següent: 12.000 h / 1.000 = 12 x 5 h x 35 € / h = 2.100 € + iva.
A més 6 injectors x 12 revisions a 10 € / injector = 720 € + iva.
A banda cal comptar que al menys s’haurien de canviar les toveres 3 cops. Tot i que no hi ha un
valor fix per part de Volvo Penta la experiència ens diu que aquestos injectors deixen de
funcionar perfectament a les 4.000 hores aproximadament. En aquest cas serien unes 2 hores
més, 210 € + el preu de les toveres. Cada tovera costa 118 € + iva.
118 € / tovera x 6 toveres x 3 cops = 2.124 € + iva + 210 de mà d’obra = 2.334 € + iva.
Total = 2.100 + 720 + 2.334 = 5.154 € + iva.

En la resta de motors, tant el D13 com el D16, no es necessària la revisió dels injectors durant
la durada total del motor. Nomes es revisen en cas que hi hagi aigua o impureses al
combustible. No hem detectat mai problemes en aquest tipus d’injectors excepte els que han
tingut impureses. En cas que fallin, el motor detecta que la part mecànica de l’injector no
funciona correctament i baixa la potencia del motor i dona un codi d’error, de manera que
s’evita que el motor consumeixi més.
Amb els motors mecànics nomes es pot apreciar per la fum que pugui fer el motor durant el
funcionament.
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Conclusions
Un cop hem tret tots els valors veiem que amb els motors nous hi ha una baixada significativa
de la despesa. Especialment en el cas del motor D13 on la despesa pràcticament la meitat de la
que tindríem en el cas de no canviar el motor.
Això es deu a banda de que el motor es més modern, a que la cilindrada que fa falta per a
obtenir la mateixa potencia es bastant més baixa. La quantitat de litres tant d’aigua com d’oli
son molt inferiors i a més els períodes entre canviades són més llargs, cosa que accentua
aquesta diferencia.
En el cas del D16 aquesta diferencia no es tant significativa. La qüestió es que el D16 MH pot
arribar a donar per a l’aplicació en la qual estem fins a 750 cv de potència a 1.900 rpm. Per
tant estem utilitzant un motor més gran del que es necessari i en canvi no en fem servir tota la
potencia que pot donar. Els costos de manteniment depenen de les hores i són els mateixos
independentment de la potencia del motor, per tant el cost de manteniment en € per kW és
encara significativament més alt.

Canvis d’oli i filtres
Refrigerant
Reglatge de vàlvules
Injectors
Total
Estalvi

TAMD165

D16MH

D13MH

19.473,12
1.566,36
675
5.154
26.868,48 €
‐

15.865
779,44
568,75
‐
17.213,19 €
8.455,29 €

12.720,6
566,4
481,25
‐
13.768,25 €
13.100,23 €

Taula 9 – Comparativa costos

Una de les grans millores ha estat en el sistema d’injecció. Amb la introducció dels injectors
bomba d’alta pressió, s’ha allargat el període de manteniment fins a cobrir la durada màxima
del motor. Només cal revisar els injectors en el cas de que es produeixi una advertència de mal
funcionament del motor o en cas que es dugui a terme una reparació general, com a mesura
preventiva aprofitant el desmuntatge de l’eix de balancins.
Els injectors es solen revisar en motors com el TAMD165 en el moment de fer compressions al
motor per a veure l’estat dels segments i vàlvules. En els motors moderns com el D13 i el D16
no es necessari desmuntar els injectors per a fer la proba, sinó que es poden fer les
compressions i una proba dels injectors sense tocar res del motor mecànicament, sinó que n’hi
ha prou amb connectar un ordinador per a fer el diagnosi.
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4.4 Resum de costos
TAMD 165
Per a finalitzar recollirem totes les dades que hem anat veient durant tot el projecte per tal de
tenir el valor final dels costos. En el cas del TAMD165 el cost de la reparació ve donat pel taller,
combustible i manteniment d’acord als valors calculats

Reparació
Projecte
Combustible
Manteniment
Total

TAMD165
30.252
0
627.766
26.868
684.886

4,4%
0,0%
91,7%
3,9%

Taula 10 – Costos totals estudiats

3,9%

4,4%

0,0%
Reparacio / compra
Projecte
Combustible
Manteniment

91,7%
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D16
En el cas del D16 hem afegit els aproximadament 10.000 € de la instal∙lació al preu de compra.
També hem afegit el cost del projecte de remotorització que nosaltres hem elaborat.
Combustible i manteniment d’acord a les dades estudiades.

Compra + instal∙lació
Projecte
Combustible
Manteniment
Total

D16
68.907
1.500
611.503
17.213
699.123

9,9%
0,2%
87,5%
2,5%

Taula 11 – Costos totals estudiats

2,5%

9,9%
0,2%

Reparacio / compra
Projecte
Combustible
Manteniment

87,5%
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D13
En el cas del D13 els costos d’instal∙lació son els mateixos aproximadament, així com el preu
del projecte, per tant les diferencies serien en el preu del motor, que es una mica més barat i
el preu del manteniment i combustible, que són sensiblement més baixos.

Compra + instal∙lació
Projecte
Combustible
Manteniment
Total

D13
64.069
1.500
599.676
13.768
679.013

9,4%
0,2%
88,3%
2,0%

Taula 12 – Costos totals estudiats

2,0%

9,4%
0,2%

Reparacio / compra
Projecte
Combustible
Manteniment

88,3%
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En aquest projecte hem començat fent una introducció a la zona on es troba l’embarcació
objecte de l’estudi, la relació de la pesca amb la població i també la manera de treballar de les
embarcacions d’arrossegament a la zona.
A partir d’aquí hem buscar entre diverses embarcacions una que fos de mida mitjana i amb
una motorització també mitjana, amb ja molts anys de funcionament del motor.
Primerament hem analitzat el procediment tècnic que s’ha de dur a terme per la reparació del
motor instal∙lat actualment segons les indicacions del fabricant. El motor instal∙lat és un Volvo
Penta de 16 litres de cilindrada anomenat TAMD165.
A continuació hem fet una preselecció dels millors candidats per a remotorització d’acord a la
principal despesa, és a dir, el consum de combustible del motor. Els millors motors en aquest
aspecte i segons les característiques bàsiques serien un motor de 16 litres com el que porta ara
però amb injecció electrònica (D16) o un altre amb una cilindrada inferior (13 litres) però que
també pot donar la mateixa potència. Aquest segon motor seria el D13.
Un cop tenim aquestos candidats, hem fet l’anàlisi tècnic a fons de les característiques dels
motors, tant del motor actual com dels nous a instal∙lar. Hem determinat que tècnicament és
viable una remotorització, tant pel que fa a dimensions com a característiques dels diferents
motors.
A partir d’aquesta informació favorable, tant per la reparació com per al canvi, hem continuat
fent un estudi dels costos de les diferents opcions. En aquest estudi hem tingut en compte en
un primer moment els següents costos:
Motor antic:
‐
‐
‐

Cost de la reparació (desmuntatge, reparació i muntatge)
Cost de combustible durant 6 anys.
Cost de manteniment durant 6 anys.

Motors nous:
‐
‐
‐
‐

Cost d’adquisició i instal∙lació
Cost de projecte de canvi de motor
Cost de combustible durant 6 anys.
Cost de manteniment durant 6 anys.

Hem escollit el període de 6 anys per fer la comparació tenint en compte la durada aproximada
del motor antic en el cas d’elegir l’opció de reparar. Com és evident, els motor nous tindrien
una durada molt superior a aquestos 6 anys, cosa que tindrem en compte.
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Desprès d’analitzar les dades del resum de costos, veiem que en el cost d’adquisició dels
motors nous és bastant més alt que el cost de reparació, però la resta, tant el consum de
combustible com el manteniment, són molt més reduïts en els motors més moderns.
D’aquesta manera, els prop de 35.000 € de diferencia en el preu d’adquisició queden
amortitzats en el cas del motor D13 en un període de temps inferior als 6 anys.
En el cas del D16, el preu de compra és més alt i tot i que el manteniment i el consum de
combustible són inferiors al motor actual, la diferencia no és prou gran per a igualar els costos
en només 6 anys.
Altres consideracions.
‐

Garantía: Les reparacions efectuades en embarcacions de pesca tenen una garantia de
6 mesos sobre la mà d’obra segons l’empresa que ha passat el pressupost de la
reparació. Per la seva banda, Volvo Penta dona una garantia sobre les peces que es
facin servir d’un any.
En el cas de muntar un motor nou, el taller ofereix una garantia de 1 any sobre les
feines d’instal∙lació mentre que els motors tindran una garantia de 3 anys.
Hi ha elements com poden ser sistema elèctric, tubs del motor, intercanviadors de
calor o altres elements que no s’hagin canviat en la reparació i que tinguin un
problema. Aquestos diners s’haurien d’afegir als costos del TAMD165. En canvi, en un
motor nou, qualsevol problema seria cobert per la garantía de Volvo Penta per un
període de 3 anys. Això dona molta tranquil∙litat i ens assegura no tenir despeses
importants de reparació durant els primers anys.

‐

Consum de combustible: Els càlculs que hem fet són tenint en compte el preu que
paguen pel combustible actualment. El preu aproximat és d’uns 0,7 € per litre de
mitjana, un preu subvencionat. En el cas de pujades de preu de combustible o d’una
baixada de la subvenció, els efectes en la flota pesquera serien desastrosos. Sempre
serien pitjors per aquells que tenen un consum de combustible superior.
El motor D16 consumeix un 2,59 % menys de combustible i el D13 consumeix un 4,48
% menys que el motor actual. Per tant, en cas de pujada sobtada dels preus, la
viabilitat de l’embarcació seria més possible en el cas de tenir un motor amb un
consum inferior.
Si es rebaixessin les subvencions, el preu del combustible podria arribar fàcilment als
1,5 € per litre. En aquesta situació, l’estalvi només en combustible per portar un
motor D13 durant 6 anys en lloc del TAMD165 seria de 60.000 €, preu suficient per a
cobrir el cost d’un motor nou.

‐

Contaminació. Tot i que com hem comentat, el motor antic era en el seu dia bastant
bo a nivell d’emissions, la tecnologia que porta ha estat superada i els requeriments
ambientals actuals són molt més durs, de manera que les emissions d’escapament que
191 de 193

Estudi del cost total de la propietat
del motor d’un pesquer
5. Conclusions
tindria l’embarcació en el cas de muntar un motor nou seria molt inferior que en el cas
de reparar l’actual.
La reducció en cas de muntar el D16MH seria d’un 37,5 % respecte a les emissions de
NOx actuals. Si muntéssim el D13MH, aquesta reducció seria del 23 %.
‐

Preu de venta: Hem fet l’estudi per a 6 anys però passats aquestos anys s’haurien
d’invertir molts diners per a poder tenir el motor antic de nou en funcionament i
correcte. Amb 30.000 hores poden haver desgastos al bloc, intercanviadors gastats,
etc, per tant el preu de venta del motor estaria sobre els 3.000 € com a màxim per
treure’n recanvis.
Si finalment s’instal∙lés un motor nou, passats els 6 anys el motor estaria encara en
condicions de treballar durant uns anys més sense esperar cap problema. Si es
reparés, amb una petita intervenció tornaria a funcionar durant molts anys sense
problemes. El motor D16 o el D13 es podrien vendre amb 12.000 hores de
funcionament per aproximament 25.000 o 30.000 €.
Afegint aquest valor de venta, la diferencia encara és més significativa.

Tots aquestos factors ens fan arribar a la conclusió que la millor opció és remotoritzar
instal∙lant un motor nou D13MH de 600 cv i vendre el motor actual per recanvi. Fent aquest
canvi, la inversió inicial més alta seria amortitzada en menys de 6 anys per la diferència de
consum de combustible i també de manteniment.
Com a segona opció, quedaria la de muntar un D16MH també de 600 cv. En aquest cas,
l’amortització seria una mica més llarga, però també tenint en compte que el ràting del D16
seria 1, la duració esperada d’aquest motor seria superior a la del D13 que és un motor amb
ràting 2.
La darrera opció seria arriscar reparant i instal∙lant el motor actual, amb un rendiment inferior
i amb unes probabilitats de fallada molt superior. A més a més, en cas de que aquesta es
produís, la disponibilitat de recanvis podria ser inferior, donat que aquest motor ja es va deixar
de fabricar fa molts anys.
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