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1 OBJECTIU I JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest projecte té com a objectiu el càlcul i dimensionat de la càmera de motors d’una 

embarcació d’esbarjo tipus de 10m d’eslora d’acord amb les normatives ISO. 

Per la seva importància en el correcte funcionament de l’embarcació, es prestarà 

especial atenció a l’estudi del sistema propulsiu i els elements que l’envolten, tals com 

sistema d’escapament, de refrigeració, de prensaestopes i de ventilació, així com al 

sistema elèctric, incloent el balanç elèctric de l’embarcació, sistemes de càrrega i 

sistemes de corrent alterna . El client objectiu d’aquesta embarcació, és la classe mitja, 

i una bona elecció de l’hèlix acord amb la velocitat de disseny i potència de l’embarcació, 

així com una temperatura adequada a la càmera de motors és clau per optimitzar el seu 

rendiment i disminuir el consum de combustible, que tant fluctua amb el preu del 

petroli. 

Es farà un breu resum de la resta de sistemes (aigua potable, aigües negres, combustible, 

buidatge i contraincendis) i una guia de bones pràctiques per la seva correcta instal·lació. 

He inclòs també, amb caràcter d’interès personal l’escantillonat del casc seguint la ISO 

12215-5, ja que durant la realització dels estudis no l’hem abordat i és una bona ocasió, 

aprofitant la conjuntura, incloure els càlculs pertinents. 

Els càlculs de resistència a l’avanç no s’inclouen en aquest projecte. Representa que 

nosaltres rebem la motorització i la definició de sistemes que ha de dur l’embarcació 

justificant i seleccionant els més adequats en depenent de les necessitats. 

 

 

 

 

 

 



Página 5 de 58 
 

2 DEFINICIÓ DE L’EMBARCACIÓ 

 

L’embarcació tipus, està fabricada en monolític i tindrà una velocitat màxima 

aproximada de 15 nusos, i la potència del motor ens indiquen que ha d’estar entre 140 

i 150CV de potència. 

L’embarcació compta amb els següents sistemes: 

• SISTEMA PROPULSIU 

• SISTEMA D’ESCAPAMENT 

• SISTEMA S’AIGUA DE MAR 

• SISTEME DE VENTILACIÓ 

• SISTEMA CONTRAINCENDIS 

• AIGUA POTABLE 

• AIGÜES NEGRES 

• SISTEMA ELÈCTRIC CORRENT CONTÍNUA  

• SISTEMA ELÈCTRIC CORRENT ALTERNA 

• AIRE ACONDICIONAT 

L’ús que se li donarà, serà de viatge coster amb intenció de passar nits fondejats a cales 

on no hi ha accés a fonts d’energia.  
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3 PLÀNOL DE FORMES 

 

L’embarcació en qüestió, és una motora de desplaçament de formes suaus amb una 

quilla per millorar l’estabilitat i protegir l’hèlix. Les característiques principals son les 

següents 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

LOA 10 m 

LWL 9,72 m 

BC 3,15 m 

Bwl 2,9 m 

Tb 0,47 m 

Tmax 0,675 m 

∆MAX 6000 kg 

∆ 5000 kg 

Vmax 15 kn 

Vcreuer 12 kn 

 

A continuació, es detalla el plànol de formes 
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Plànol 1: Formes del casc 
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4 CÀLCUL DEL LAMINAT DEL CASC 

 

El laminat i els reforços, es calcularan segons la ISO 12215-5, que defineix l’espessor del 

laminat i dels reforços segons la configuració estructural. Aquesta norma, divideix 

l’embarcació en panells i defineix pressions de disseny segons la zona on es trobin (fons, 

costats, superestructura) i la dimensió d’aquests. Finalment, segons el contingut de fibra 

del laminat, obtenim l’espessor de cada zona. 

4.1 APLICACIÓ DE LA NORMA 

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

LOA 10 m 

LWL 9,72 m 

BC 3,15 m 

Bwl 2,9 m 

∆MAX 6000 kg 

ß 17 º 

V 15 kn 

CATEGORÍ DE DISENY B 

Tabla 1; Característiques principals 

El primer que hem de definir per aplicar la norma, és si l’embarcació és de planeig o 

desplaçament. La norma ISO, utilitza com a criteri  

�√��� < 5  	
������Ó �	 �	����Ç�
	�� 

 

�√��� ≥ 5  	
������Ó �	 ����	�� 

 

En el nostre cas, tenim com a velocitat de disseny 15kn, de manera que aplicant 

l’equació, ens cau dins la categoria de desplaçament 
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15√9,72 < 4,81  	
������Ó �	 �	����Ç�
	�� 

Els factors que intervenen en el disseny, són els següents 

mLCD és el desplaçament en màxima carga 

kDC, és el factor de categoria de disseny que el traiem de la següent tabla 

 

CATEGORÍA DE DISSENY A B C D 

VALOR KDC 1 0,8 0,6 0,4 

Tabla 2: Categoría de disseny 

kAR, és el factor de reducció d’àrea i ve donat per 

 

 !" =  " ∗ 0,1 ∗ &'()*,+,
�(*,-  

 

On AD, és la superfície del panell i kR ve donat per la següent equació  

 

 " = 1,5 − 3 ∗ 1001 ∗ 2 

 �34 5673��8 93 :;78 < 93 =;8>6> 37 &;>;438 93 9385�6ç6&37> 

 " = 1,0 − 2 ∗ 1001 ∗ �@ 

�34 43:;4ç;8 93 :;78 < 93 =;8>6> 37 3&264=6=<;78 93 9385�6ç6&37> 

 

I finalment, kL, és el factor longitudinal, que té en compte que a partir de 0,4Lwl contant 

des de la proa, l’estructura pateix menys. Es calcula amb la següent fórmula 

 ' = 1 − 0,167 ∗ 7)B0,6 C�D' + 0,167 ∗ 7)B  
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� 7; ℎ6 93 834 > 1 534 C�D' ≤ 0,6 

 ' = 1 534 C�D' > 0,6 

 

En aquest cas, nCG és el factor dinàmic, que té en compte l‘acceleració vertical de 

l’embarcació.  

Segons la posició dels panells i d’aquests factors definits, es calcula la pressió de disseny 

dels panells. Es diferencia entre panells de casc, coberta i superestructura. 

Un cop definida la seva pressió de disseny i depenent de la seva grandària es pot calcular 

el seu espessor un cop definides les propietats del laminat. 

En el nostre cas, hem optat per ser conservadors i realitzar un laminat manual amb un 

contingut en fibra de: 

Ψ = 538 :<246538 �6&<76> = 0,41 

I segons la ISO 12215-5 ens dóna com a valor de ruptura a flexió per un laminat compost 

de MAT, teixit i ROVING, 

 

J@K = 502ΨL + 107 �/&L 

Que substituint 

J@K = 191,39 �/&L 

Aquesta mateixa ISO, ens especifica que  s’utilitzarà a efectes de càlcul la meitat del valor 

de la resistència a la ruptura per flexió, quedant 

 

JNOPPQRS = 95,7 �/&L 
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I l’espessor del laminat vindrà donat per la fórmula 

 

>T&&U = 2 ∗  V ∗ W � ∗  L1000 ∗ JN 

4.1.1 PANELLS DE FONS 

La pressió de disseny dels panels és PBMD i sempre s’ha de contrastar amb la pressió de 

disseny mínima, que és PBM MIN i venen donades per les següents fórmules  

 

�XY( = �XY( X!Z[ ∗  !" ∗  () ∗  '   �/&L 

 

�XY Y\] = 0,45 ∗ &'()*,-- + T0,9 ∗ �D' ∗  ()U   �/&L 

 

Així, la pressió de disseny mínima, ha de ser: 

�XY Y\] = 14,94   �/&L 

 

Sent 

�XY( X!Z[ = 2,4 ∗ &'()*,-- + 20   �/&L 

 

Que substituint ens dona 

�XY( X!Z[ = 62,36 �/&L 

 

El factor categoria de disseny és en aquest cas 0,8, i el panell, segons la disposició 

seleccionada a continuació amb la pressió de disseny més elevada és B5 amb una pressió 

de disseny de 33,5kN/m2. 
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En canvi, l’espessor del laminat més gruixut és 

> = 6,1&& 

 

4.1.2 PANELLS DEL COSTAT 

 

�ZY( = ^�(YX!Z[ + _` ∗ T�XY( X!Z[ − �(Y X!Z[Ua ∗  !" ∗  () ∗  '    �/&L 

�ZY Y\] = 0,9 ∗ �D' ∗  ()    �/&L 

 

4.2 DISPOSICIÓ DELS PANELLS 

 

L’estructura de l’embarcació, igual que en la majoria de motores, és a dir, longitudinal. 

Així, les bancades del motor s’estenen cap a proa servint tant de reforç longitudinal com 

a base on descansa el pis. 

Per als reforços transversals, s’aprofiten les separacions entre habilitació i màquines i 

entre habilitació i pique de proa, a més de les separacions entre camarots. 

Així, la primera disposició de panells ens queda així: 
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Plànol 2 Disposició panells casc. Font: Pròpia 
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PANEL l b c l/b k2 c/b Kc x x/lwl kL kAR kR PBMP PBMMIN t (mm)

B1 1215 804 280 1,51 0,46 0,35 0,50 0,00 1,00 0,47 1,26 23,32 14,94 4,2

B2 970 474 20 2,05 0,50 0,04 0,96 0,00 1,00 0,63 1,36 31,54 14,94 5,8

B3 970 691 67 1,40 0,44 0,10 0,78 0,00 1,00 0,54 1,29 26,81 14,94 5,9

B4 970 474 14 2,05 0,50 0,03 1,00 0,00 1,00 0,63 1,36 31,54 14,94 6,1

B5 970 405 8 2,40 0,50 0,02 1,00 0,00 1,00 0,67 1,38 33,57 14,94 5,4

B6 970 527 44 1,84 0,49 0,08 0,82 0,00 1,00 0,61 1,34 30,19 14,94 5,4

B7 2000 474 9 4,22 0,50 0,02 1,00 5000 0,51 0,93 0,51 1,36 23,58 14,94 5,3

B8 2000 492 4 4,07 0,50 0,01 1,00 5000 0,51 0,93 0,50 1,35 23,22 14,94 5,4

B9 2000 783 97 2,55 0,50 0,12 0,69 5000 0,51 0,93 0,41 1,27 18,90 14,94 5,3

B10 1500 474 9 3,16 0,50 0,02 1,00 3000 0,31 0,76 0,55 1,36 20,97 14,94 5,0

B11 1500 403 7 3,72 0,50 0,02 1,00 3000 0,31 0,76 0,59 1,38 22,36 14,94 4,4

B12 1500 667 56 2,25 0,50 0,08 0,82 3000 0,31 0,76 0,48 1,30 18,12 14,94 5,3

B13 2400 474 15 5,06 0,50 0,03 0,99 1313 0,14 0,61 0,48 1,36 14,74 14,94 4,1

B14 2400 405 8 5,93 0,50 0,02 1,00 1313 0,14 0,61 0,51 1,38 15,69 14,94 3,7

B15 2400 392 15 6,12 0,50 0,04 0,97 1313 0,14 0,61 0,52 1,38 15,89 14,94 3,5

PANELES DE FONDO
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PANEL l b c Z h KZ l/b k2 c/b Kc x x/lwl kL kAR kR PSMD PSMMIN t (mm)

S1 2007 625 2 1185 888 0,250633 3,2112 0,4844 0,0032 1 9000 0,9259 1,0 0,5 1,3 10,5 7,0 4,6

S2 2007 600 2 1185 316 0,733333 3,345 0,4805 0,0033 1 9000 0,9259 1,0 0,5 1,3 18,6 7,0 5,8

S3 2907 555 8 1112 837 0,247302 5,237838 0,5 0,0144 1 7000 0,7202 1,0 0,4 1,3 9,9 7,0 4,0

S4 2907 493 20 1112 326 0,706835 5,896552 0,5 0,0406 0,9649 7000 0,7202 1,0 0,4 1,4 17,7 7,0 4,6

S5 2007 568 6 1045 762 0,270813 3,533451 0,5 0,0106 1 5000 0,5144 0,9 0,5 1,3 10,5 7,0 4,2

S6 2007 497 20 1045 240 0,770335 4,038229 0,5 0,0402 0,966 5000 0,5144 0,9 0,5 1,4 19,3 7,0 4,8

S7 1500 580 15 1000 700 0,3 2,586207 0,5 0,0259 1 3250 0,3344 0,8 0,5 1,3 9,9 7,0 4,2

S8 1500 490 25 1000 200 0,8 3,061224 0,5 0,051 0,9301 3250 0,3344 0,8 0,5 1,4 18,2 7,0 4,4

S9 2475 565 16 968 695 0,282025 4,380531 0,5 0,0283 1 1500 0,1543 0,6 0,4 1,3 6,8 7,0 3,4

S10 2475 558 38 968 190 0,803719 4,435484 0,5 0,0681 0,8732 1500 0,1543 0,6 0,4 1,3 12,0 7,0 3,9

PANELES DE COSTADO
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El laminat més gruixut que obtenim, són 6,08mm, que el conseguirem amb la següent 

seqüència de laminat 

LAMINAT CASC ѱ=0,41 

CAPA (nº) MATERIAL GRUIXA (mm) 

0 gel-coat 0,5 

1 MAT 300 0,75 

2 ROVING 500 0,6 

3 MAT 300 0,75 

4 ROVING 500 0,6 

5 MAT 300 0,75 

6 ROVING 500 0,6 

7 MAT 300 0,75 

8 ROVING 500 0,6 

9 MAT 300 0,75 

TOTAL 6,15 

Tabla 5: Sequència laminat del casc 
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5 CÀLCUL DE RESISTÈNCIA A L’AVANÇ 

 

Mitjançant el mètode de Holtrop i G.G.J Mennen, s’ha calculat la resistència a l’avanç de 

l’embarcació. Els càlculs detallats, a l’Annex I 

Una vegada obtingut el model 3D del casc de la embarcació es procedeix amb la 

exportació del disseny al programa “MAXSurf Modeler” per tal de poder obtenir els 

càlculs hidrostàtics de manera ràpida, còmode i fiable. 

La següent captura mostra el disseny en format .msd acompanyat dels resultats 

obtinguts del càlcul hidrostàtic. 

 

Imatge 1: Càlcul dels coeficients de l’embarcació utilitzant Maxsurf-Font Pròpia 

Utilitzant les dades obtingudes, s’utilitza el mètode de Holtrop & Mennen per al càlcul 

de la resistència total del casc. 

Aquest mètode es basa en la fórmula següent: 

>;>6� = : · T1 +  U + 655 + � + 2 + >4 + 6 
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És a dir, té en compte les diferents resistències a les que està sotmès el casc en 

navegació: 

 

Rf ≡ resistència de fricció segons la fòrmula ITTC-1957.  

1+ k ≡ factor de forma que descriu la resistència viscosa de la forma del casc en 

relació amb la resistència friccional.  

Rapp ≡  resistència dels apèndixs.  

Rw ≡  resistència produïda per les ones.  

Rb ≡ resistència produïda per la pressió addicional del bulb.  

Rtr  ≡  resistència per pressió addicional produïda a la part submergida del mirall 

de popa.  

Ra ≡ resistència de correl·lació model-vaixell  

 

A continuación els càlculs realitzats 

 

5.1 CÀLCULS HOLTROP 

    

Resistencia viscosa    

  c12= 0,5116   

  c13= 1,030   

  1+k1= 1,617   

  Cf= 0,002230   

  Rf 1408   

  Rf*(1+k)= 2,28 kN 

    

Resistencia de apéndices    

  1+k2= 1,5   

  Rapp= 0,44 kN 
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Resistencia por 

formación de olas               

    si Fn<0,4    si 0,4<Fn<0,55    si Fn>0,55   

  c7= 0,301  m4 para Fn=0,4 -0,339  c17= 0,490   

  iE= 12,000  

Rw_a para 

Fn=0,4 1  m3= -1,610   

  c1= 7,989           

  c3= 0,000  m4 para Fn=0,55 -0,531      

  c2= 1,000  

Rw_b para 

Fn=0,55 3      

  c5= 1,000         

  c16= 1,199         

  m1= -2,749         

  c15= -1,694         

  m2 -0,829         

  m4= -0,629         

  lambda= 1,001         

  Rw_a= 16,69 kN Rw= 7 kN Rw_b= 4 kN 

  Rw= 4,18 kN             

 

Efecto de la rugosidad de la carena y del aire    

  c4= 0,040   

  cA= 0,001   

  ∂CA 0,000   

  CA+∂CA 0,001   

  Ra= 0,49 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 20 de 58 
 

Cálculo de la hélice              

  Coeficiente de estela           

  C8 24,747  

Fórmula de KELLER  :        

elección de       

  C9 24,747    
0,00 más de 2 

hélices      

  C11 0,960  Coef k :  
0,10 dos 

hélices   κ 0,2   

  C19 -0,081    0,20 una hélice      

  C20 1,150    Ae/Ao= 1,15   

  CP1 0,872         

  Cv 4,38E-03         

  w 0,738         

  Coeficiente de succión          

  t 0,248         

  Rendimiento del casco 2,870         

  Empuje de la hélice kN 9,8               
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Datos de la emb arcación  

Eslora entre perpendiculares (m) L 9,715 

Manga (m) B 3,05 

Calado en la PP de proa (m) Tf 0,48 

Calado en la PP de popa (m) Ta 0,48 

Calado medio (m) T 0,48 

Volumen de carena (m3) Vol 6,089 

Xcc en % de L a proa de 0.5 L (lcb) Xcc -3,89 

Superficie mojada estimada (m2) S 20,70 

Superficie transversal bulbo (m2) Abt 0 

Altura centro bulbo (m) hb 0 

Coeficiente de maestra Cm 0,809 

Coeficiente de flotación Cwp 0,699 

Superficie del espejo (m2) At 0 

Superficie de los apéndices (quilla, eje y timón) (m2) Sapp 4,3 

Coeficiente de formas de la popa Cstern 10 

Velocidad kn V 15 

Hélice  

Diámetro (m) D 0,5 

Número de palas Z 4 

Huelgo del propulsor con la línea base   0,1 

Altura del eje desde la línea base (m) ho 0,24 

Densidad del agua (kg/m3) Ro 1025 

Aceleración de la gravedad (m/s2) g 9,81 

Viscosidad cinemática (m2/s) nu 1,19E-06 

p0-pv (Pa) p0-pv 102965,76 

   

Datos deducidos  

Froude Fn 0,79 

Coeficiente prismático Cp 0,758 

Eslora en flotación Lwl 9,72 

Coeficiente de bloque Cb 0,75 

Reynolds Re 6,308E+07 

Longitud de la carrera Lr 1,51 
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Coeficientes 

propulsivos   

    

Coeficiente de estela w 0,7380 

Coeficiente de succión t 0,2481 

Rendimiento del casco 0,770 

Empuje de la hélice kN 9,8 

 

Resistencia Total     

      

Resistencia de fricción  2,28 

Resistencia de apéndices  0,44 

Resistencia por formación de olas  4,18 

Resistencia del bulbo  0,000 

Resistencia del espejo  0,00 

Efecto de la rugosidad de la carena y del aire 0,49 

Resistencia Total en kN 7,39 

Potencia Remolque en CV 77 

Potencia Remolque en kW 57 

 

 

Així, dissenyant l’embarcació per a una velocitat de 15kn, ens dona una potència de 

remolc de 57kW. 
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5.2 POTÈNCIA PROPULSIVA 

 

En embarcacions d’aquestes eslores, el rendiment propulsiu està entorn al 55-60%. 

Els gràfics Kt Kj ens indiquen l’eficiència del propulsor, que pot estar entorn al 70% de 

màxima per hèlixs submergides.  

 

Imatge 2 Curves de l’hèlix. Font: Reliable Speed Prediction: Propulsion Analysis and a Calculation Example Donald M. 

MacPherson VP Technical Director HydroComp, Inc. 

Agafant una relació P/D de 0,7 a 1,2 en que es troben la majoria d’hèlix del mercat, tenim 

una eficiència màxima de l’hèlix de entre el 0,61 i el 0,74%.  

Per 15kn, la potència de remolc ens dona 57kW, que tenint en compte un coeficient 

propulsiu total (OCP) de 0,55 a 0,60 es tradueix en una potència al fre d’entre 95 i 105kW 

(de 130 a 145CV). 

Per tant, ara ja tenim un bon punt de partida per buscar els motors del mercat que millor 

s’adaptin a aquestes potències 
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6 DISSENY CÀMERA DE MOTORS 

 

6.1 SISTEMA PROPULSIU 

 

El sistema propulsiu, s’encarrega de moure l’embarcació. La potència del motors, 

s’expressa en cavalls mètrics (hp de les seves sigles en anglès). Un cavall, equival a 0,736 

watts. En la nàutica d’esbarjo, existeixen diverses configuracions. Les més comuns són: 

• Motors foraborda: Generealment per embarcacions auxiliars i darrerament per 

embarcacions de fins a 10-12m de planeig. El rang de potències, oscil·la entre 

motors de 200hp fins a més de 300hp. Les seves principals avantatges, són: 

-Ocupen poc espai, sortint per el mirall de popa o a la banyera en alguns petits 

velers. Això permet tenir tot el volum de l’embarcaió per habilitació. 

-Fàcil instal·lació. Els únics sistemes a instal·lar, són els cables de la bateria, 

l’entrada de combustible i, en cas de direcció hidràulica, el sistema hidràulic. 

-Fàcil manteniment. L’espai per treballar és ample, i en cas que sigui necessàri 

treure el motor, és també senzill. Si un cop utilitzat, es treu la cua de l’aigua, la 

corrosió de l’alumini es controla. 

-S’elimina el risc d’explosió al encendre el motor. Al anar a fora, està sempre ben 

ventilat. 

-S’eliminen els timons: Menor fregament i cost d’instal·lació 

 

En embarcacions de vela o embarcacions que navegaran en condicions de mar 

severes o durant molt temps, presenten els següents punts a valorar 

-Pugen el centre de gravetat. En veleres i en condicions de mala mar, no és 

aconsellable 

-L’hèlix està a poca profunditat. En males condicions de mar, és fàcil que surti i 

agafi aire 

-La carcassa d’alumini, pateix corrosió. Si l’embarcació ha de navegar molt 

temps, el deteriorament és ràpid 
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-Necessiten popes planes per la seva instal·lació. Les embarcacions de 

desplaçament, queden excloses per grans potències 

-Funcionen en gasolina. És explosiva i més cara. 

 

• Motors dintre-foraborda: Són motors instal·lats en càmera de màquines, en que 

la transmissió surt per el mirall de popa, i és semblant a una cua de foraborda. 

Aquest sistema, tot i que ocupa més espai que el foraborda, té l’avantatge de 

poder instal·lar més potència en un espai també reduït, i ofereix la possibilitat de 

seleccionar un motor diesel. Els problemes de corrosió són constants. 

• Línia de eixos. És la més utilitzada en embarcacions de desplaçament i 

semidesplaçament, i en embarcacions de planeig de més de 10 metres. 

El motor va a la càmera de màquines acoplat a una reductora, que pot ser recta, 

en angle o en V-drive. Aquesta última configuració, ajuda a reduir 

considerablement l’espai que ocupa la càmera de màquines al tenir l’acoplament 

a l’inversor a proa del motor. A la reductora, hi va acoplat l’eix, que surt del casc 

a través d’una botzina i prensaestopes. En cas que la distància de la botzina a 

l’hèlix sigui gran, es fa necessària la instal·lació d’arbotants. 

Es fa necessària la instal·lació de timons per maniobrar. 

 

• Pod drives. Molt utilitzat també en embarcacions de 10 a 20m d’eslora durant 

els últims anys, el més representatiu és el sistema IPS de Volvo Penta. Les grans 

avantatges, són la seva maniobrabilitat i reducció de consum. Ja que no 

necessiten timons ni arcbotants, ni eixos que interfereixen en l’estela ni el fluxe 

de l’hélix, el seu rendiment pot ser de fins a un 33% superior a la línia d’eixos 

convencional. S’ha implantat també com a millora el software per mantenir en 

un punt fixe l’embarcació mitjançant GPS. El seu preu és bastant superior, i es 

requereix de persónal qualificat per reparacions. 
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6.1.1 SELECCIÓ MOTOR I SISTEMA PROPUSIU 

Com és comú en aquest tipus d’embarcacions, s’ha optat per un intraborda diesel. Per 

deixar més espai per habilitació, s’ha optat per transmissió V-Drive de ZF. 

Actualment, en la gama de motors intraborda per esbarjo, destaquen tres fabricants, 

que són Cummins, Volvo Penta i Yanmar. Cummins no fabrica menys de 200hp Ens hem 

decantat per Volvo per tenir una bona relació POTÈNCIA/PES i la curva de par més recte 

degut al compressor volumètric que incorpora. 

 VOLVO PENTA YANMAR MERCURI 

 D3-150 4LHA-HTP MD2.0 150 

HP 150 160 150 

RPM 3000 3300 4000 

CILINDRES 4 EN LINIA 

CILINDRADA (l) 2,4 3,455 5,9 

PES A INVERSOR (kg) 297 390 250 

ALTERNADOR (A) 180 80 80 

Tabla 6: Comparativa motors 

Un cop definida la motorització, hem de definir l’inversor, l’hèlix i l’eix 

6.1.2 SELECCIÓ D’HÈLIX 

 

Les hèlix, tenen influència directe en el rendiment de l’embarcació. Els tres paràmetres 

més importants són: 

1. Diàmetre: Expressat en polzades. Com més diàmetre major eficiència 

propulsora. Hi ha però, distàncies entre hèlix i casc i timons, que s’han de 

respectar per evitar vibracions i penalitzar el rendiment. 

2. Pas: Expressat en polzades. Ens dóna la distància que avança l’hèlix si “enrosca” 

sobre un sòlid”. Un pas massa petit, farà que el motor no entregui tota la seva 

potència, i un pas massa gran, farà que el motor vagi sempre sobrecarregat 

3. Relació d’àrea. Ens indica el % d’area que cobreix la projecció de l’hèlix sobre la 

seva circunferència. Ens dona un cert marge per ajustar la càrrega de l’hèlix. 
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Els inversor disponibles de ZF, són de 2.48:1 i de 2.00:1. Com ja hem comentat, com més 

a poc a poc gira l’hèlix, major rendiment, de manera, que si l’hèlix deixa prou holgura al 

casc, elegirem la major relació de reducció. 

Per norma general, en embarcacions de desplaçament, la holgura mínima “c” hauria de 

ser almenys de 0,1*d, sent d el diàmetre de l’hèlix. 

Demanem a una empresa que ens calculi per la reducció 2.48:1, donant-nos una hèlix 

de 4 pales 85% superfície, un diàmetre de 22” i un pas de 16”. Comprovem que la 

holgura és 0,17*d. 

 

Imatge 3. Hèlix seleccionada-Font Heliche Radice 
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6.1.3 CÀLCUL LINEA D’EIXOS 

 

Hem elegit com a material per fabricar l’eix, acer dúplex. El diàmetre el calculem amb 

les normes de la GL1 per embarcacions menors de 24m.  

 

CÀLCUL EIX (GL) 

dp 37,10759 mm 

Material 90 Acero Dúplex 

Engine speed 3000 rpm 

Reductora 2,48   

Potència motor 105,984 kW 

C 0,8   

Tabla 7: Càlcul diàmetre eix 

Per sortir de l’embarcació, l’eix passa per la botzina. La seleccionem de fibra de vidra ja 

prefabricada, amb coixinet de neoprè. Quan es fixi la línia d’eixos, es laminarà al casc. 

L’arbotant ja és l’últim element que ens queda per definir. El seleccionem prefabricat. 

                                                           
1 Germanischer Lloyd. Societat de classificació que emet normes de construcción d’embarcacions i 
vaixells 
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Plànol 3: Línia d'eixos i motorització 
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6.1.4 SISTEMA PRENSAESTOPES 

 

Per evitar l’entrada d’aigua a través de la botzina, s’utilitza el sistema de premsaestopes. 

Reben aquest nom perquè els primers estaven composts per dues peces metàl·liques 

que aprisionaven una empaquetadura composta de greix i cànem. 

Els sistemes més utilitzats actualment són els 3 següents 

1. Sistema tradicional d’empaquetadura. Actualment, en nàutica d’esbarjo, encara 

s’utilitza aquest sistema. El material de l’empaquetadura s’ha modernitzat,  

consistint aquest en un cordill impregnat de grasa sintètica. S’utilitza sobretot en 

embarcacions tradicionals i pesqueres. 

2. Sistema PSS. Consisteix en un cos de goma en forma de fuelle per l’interior del 

cual hi passa l’eix, i que un extrem es fixa estanc sobre la botzina i l’altre va estanc 

sobre un aro pla de carbono. El rotor, consisteix en un aro d’acer inoxidable que 

es fixa a l’eix, comprimint el fuelle i fent pressió sobre l’aro de carbono i 

conseguint l’estanqueitat. 

El sistema ha d’anar lubricat amb aigua a pressió procedent de la refrigeració de 

motor. 
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3. Sistema Lip Seal Tides Marine. Consisteix en un cos de goma a través del qual hi 

passa l’eix. A un extrem va atornillat estanc a la botzina, i a l’altre extrem hi va 

un retén. El sistema és extremadament simple, però s’ha de cuidar de no deixar-

lo sense lubricar o el sistema es crema i entra aigua per l’embarcació 

Imatge 4: Prensaestopes PSS amb detall del seus components-Font: Eromar imatge superior, 

propia imatge inferior 
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                 Imatge 5: Prensaestopes Lip Seal de Tides Marine-Font pròpia 

 

Ens decantem per aquest últim per el poc manteniment i absència de fuges en la 

càmera de motors 

 

6.2 SISTEMES MOTOR 

 

6.2.1 SISTEMES DE COMBUSTIBLE 

6.2.1.1 ALIMENTACIÓ I RETORN 

Es dimensionen amb el diàmetre del racor d’entrada al motor. És important que la 

mànega sigui classificada com Classe A1 o Classe A2. Classe A, significa que la mànega 

ha passat les proves 2 ½ minuts cremant sense perdre fugues de combustible. Si no les 

ha passat es classifica en Classe B (però ha d’haver passat proves de permeabilitat). El 

tipus 1, ens indica que ha superat el test de permeabilitat de vapors de gasolina de 

menys de 100gr/m2 en un període de 24hores. Si no el passa, (però menys de 300gr/m2, 

és de tipus 2) 

L’alimentació i el retorn de combustible, tenen un diàmetre ID de 9,5mm. A la linia 

d’alimentació, i tot just sortir del tanc, s’ha d’instal·lar la válvula de tall de combustible, 

que operarà a distancia desde el comandament principal de l’embarcació. 
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Entre el tanc i el motor, intercalarem un filtre decantador d’aigua. Elegirem com a 

element filtrant un 100 microns,i la capacitat del filtre de 10 microns. El filtre s’ha de 

dimensionar al menys amb el doble de capaitat de la necesària per allargar el temps de 

servei i evitar problemes. És ideal també instal·lar  detector d’aigua en gasoil.El motor 

consumeix 28l/h i té una capacitat màxima de la bomba de alimentació de 125l/h 

aproximadament. Seleccionem el model  330VTEPB 190l/h.  

 

Imatge 6: Manguera de combustible tipus A1-Font: VETUS MARINE 

 

6.2.1.2 REPOSTATGE 

Segons la ISO 10088:2013, la mànega ha de tenir un diàmetre mínim de 38mm i tenir 

dues abraçaderes amb mínim 10mm de superfície de contacte. Sense punts on s’acumuli 

combustible. 

6.2.1.3 AIREACIÓ 

Mínim diàmetre de la mànega 13mm. Sense punts on s’acumuli combustible. La mànega 

també homologada per combustible, és recomanable que fagi un sifó per damunt de la 

maguera de repostatge, de manera que en cas de derrame, surti abans per aquesta que 

per l’aireació. 
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Imatge 7: Linies de repostatge i aireació-Font: Pròpia 

 

6.2.1.4 TANCS 

 

Els tancs de combustible han d’estar dissenyats de manera que siguin accessibles per 

manteniment i els sistemes que van connectats (aforadors, línies de alimentació i de 

retorn i línies de traspàs en cas d’instal·lacions de més d’un tanc. 

Els materials més comuns són l’alumini i l’acer inoxidable. Són materials adequats 

sempre que es compleixin els requisits mínims de quaitat dels materials. La ISO 

10088:2001, especifica que els tancs d’alumini, no han de tenir més d’un 0,1% de coure 

en la seva composició, sent les aleacions en base magnesi 5052, 5083 o 5086, les 

preferides. 

Per els tancs d’INOX, l’estàndar mínim de qualitat és el 316 17% Cr 12% Ni 2,5% Mo o el 

317 18%Cr 14%Ni  3% Mo. 
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Per economia del material al fabricar una sola unitat, s’ha elegit fabricar-los en alumini. 

S’ha de vigilar de tenir el fons del tanc per damunt del nivell habitual de la sentina, i 

deixar espai suficient perquè l’aire hi corri, oxigenant l’entorn. Així, es manté la capa 

passiva d’òxid que confereix a aquests materials les propietats inoxidables. 

L’últim punt a tenir en compte, són les connexions. Idealment, han d’anar a sobre del 

tanc, i els pals d’alimentació han de quedar a una distància d’uns 3cm del fons del tanc. 

Això permet que els sediments i l’aigua es dipositin i no els agafi la línia d’alimentació 

cap al motor. És interessant tenir una línia de drenatge del fons del tanc. 

Els pals de retorn, han de quedar també a una distància propera al fons. Això permet 

que les línies de retorn dels motors no es buidin ni agafin aire. Evita també la introducció 

d’aire al tanc que succionarà la línia d’alimentació. En motors diesel sense retorn 

refrigerat, les temperatures de retorn, poden ser de +30º respecte l’alimentació. Això fa 

que el tanc es calenti. És important que la línia d’alimentació i la de retorn, estiguin 

separades per deixar refredar el gasoil abans de ser succionat per l’alimentació un altre 

cop. 

6.2.1.5 ESQUEMA SISTEMA COMBUSTIBLE 

 

El plànol nº8 correspon al sistema de combustible. És important notar que en el tanc, 

alimentació i retorn, estàn un lluny de l’altre per deixar refredar el combustible de retorn 

abans de ser succionat per l’alimentació. És important també l’ús de les vàlvules que es 

descriuen a continuació d’acord amb la numeració del plànol. 
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Plànol 4: Sistema de combustible. Font: Pròpia 

1. Vàlvula d’alimentació. Per normativa ISO 10088:2001 ha de estar prevista de un 

dispositiu per tancar-la des de el lloc de comandament de l’embarcació. En cas 

d’incendi s’han de tancar per evitar derramar combustible. En cas de un eventual 

fall d’un depòsit, es pot funcionar amb l’altre. 

2. Vàlvules de compensació: Mantenen els dos depòsits al mateix nivell 

3. Vàlvula de purga: En cas de fer net els depòsits, el sobrant es buida per aquesta 

vàlvula. 

4. Vàlvules de retorn. És una bona pràctica instal·lar-les en cas de que un depòsit 

falli tancant-la no hi entrarà més combustible. 

6.2.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓ I ESCAPAMENT 

 

L’aigua per refredar el motor, s’agafa de les escopinyes, passa entra al motor per 

refrigerar-lo i surt per la línia d’escapament en el cas d’un motor d’escapament humit. 

Amb aquesta  configuració, aconseguim baixar la temperatura dels gasos d’escapament 
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fins a uns 60ºC, de manera que es poden utilitzar silenciosos i materials de construcció 

comú sense necessitat de aïllar tota la línia d’escapament i els espais per on passa. 

La mànega que va de la clau de fons al motor, ha d’estar reforçada, generalment amb 

filferro per evitar que la pressió negativa generada per la bomba  del motor aixafi la 

mànega restringint el pas d’aigua. És important també instal·lar sempre dues 

abraçaderes a les línies de mar. 

Les escopinyes han d’anar mirant envant en el cas d’una embarcació a motor, i mirant 

enrere en el cas d’una embarcació a vela o un generador. És així per evitar que la pressió 

dinàmica pugui inundar el motor. Tots els passacascs per davall de la línia de flotació, 

han d’anar proveïts de claus de fons. 

 

-Mànega d’escapament. En aquest cas, és de diàmetre 89mm.  Anirà seguida d’un 

silenciós tubular horitzontal. Així, a més d’una important reducció sónora, obtenim 

l’altura necessària per damunt de la flotació. La mànega ha de complir amb la normativa.  

Imatge 8: A l'esquerra escopinyes d'entrada de refrigeració. Cap a proa motor principal, cap a popa generador. A la dreta, clau 

de fons amb manguera reforçada i filtre per damunt la flotació-Font: Pròpia 
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Imatge 9: Mànega d'escapaent aixecada per aconseguir pujar uns 50cm per damunt la flotació-Font: Pròpia 

La mànega de combustible, ha de complir amb l’estàndar de qualitat SAE J2006-R1 o SAE 

J2006-R2. R-2 significa que la mànega està reforçada amb alhambre per dins, cosa 

necessària en tirades de mànega llargues. Aquest estàndar, assegura que la mànega, és 

capaç d’aguantar l’abrasió, cops i la corrosió de diverses substàncies com diesel, aigua 

salada oli etc, a més de dos minuts d’operació en sec. 
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Plànol 5: Sistema d'escapament. Font: Pròpia 
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6.2.3 EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ CÀMERA DE MÀQUINES 

Els motors necessiten aire per a la combustió i aire per refredar el calor que irradia el 

motor. Per això, és necessàri dissenyar unes obertures adequades per proveir al motor 

de l’aire de combustió adequat i ventilar la càmera de motors, preferiblement amb un 

extractor d’aire. 

Volvo penta2, recomana per aquest motors, una entrada d’aire mínima per a la 

combustió d’acord a la seguent fórmula: 

�)cYXdZe\Ó]T=&LU = 1,9 ∗ �;>è7=<6 T gU 

Els 150 hp del motor, equivalen a 110 kilowatts, i utilitzant la fórmula anterior, ens dona 

una secció mínima d’entrada de 210cm2. Aquesta secció és suficient per donar aire al 

motor. Per refrigerar el calor que irradia, Volvo Penta recomana la secció calculada a 

partir de la següent formula: 

�h[]e\'!)\ÓT=&LU = 1,65 ∗ �;>è7=<6 T gU 

Resultant en un increment de secció de 180cm2. 

Tot i que la normativa no ens exigeix extractors d’aire a la càmera de motors, sempre és 

aconsellable rebaixar al màxim la temperatura per allargar la vida útil de les 

instal·lacions. L’entrada d’aire als motors, per la part baixa de la càmera de motors, i 

l’extracció per la part alta. 

Per l’elecció del ventilador, seguim també les recomanacions de Volvo, Utilitzant la 

següent formula per calcular el caudal 

�6i96� 3C>46=>;4T&-/&<7U = 0,07 ∗ �;>è7=<6 T gU 

Resultant en un caudal de 7,7m3/min. 

Així, elegim dos extractor “RULE IN LINE BLOWER 12V” de 3,8m3/min. 

 

                                                           
2 VOLVO PENTA INSTALLATION MARINE PROPULSION ENGINES D3 D4 
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6.3 SISTEMA CONTRAINCENDIS 

Per normativa, segons la ORDEN FOM/1144/20033, al ser una embarcació d’entre 10 i 

15m d’eslora, ens exigeix un extintor tipus 21B per l’habilitació. Al disposar d’una 

potència inferior a 150kW, requereix una instal·lació fixe d’extinció d’incendis amb un 

extintor d’eficàcia 21B afecte a la càmera de motors. 

6.4 SISTEMA DE BUIDATGE 

Segons la normativa, hem d’instal·lar dues bombes de sentines amb capacitat de 

almenys 15 litres per minut, una a habilitació i una a càmera de motors, ja que els 

compartiments de sentina estan separats. 

Seleccionem la bomba “RULE 1100GPH Automàtica”. Es tracta d’una bomba de sentin 

estanca amb un sensor automàtic de nivell incorporat amb capacitat per buidar fins a 

69 litres d’aigua per minut. 

 

 

                                                           
3 BOE-A-2003-9581. Ordre FOM/1144/2003 
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Plànol 6: Sistema de buidatge i contraincendis 
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7 SISTEMA ELÈCTRIC 

 

7.1 SISTEMES DE CORRENT CONTÍNUA 

El sistema de corrent contínua, pot ser 12V o 24V. La gran avantatge del sistema 12V, és 

el baix preu i facilitat de trobar recanvis per les màquines elèctriques. A canvi, en el 

sistema 24V, la secció de cable, es més petita i per tant, més econòmica. La majoria 

d’aparells electrònics poden treballar als dos voltatges.  

L’elecció, depèn en gran mesura de l’eslora de l’embarcació i dels aparells instal·lats.  

El següent punt més important a tenir en compte en el sistema de corrent contínua, es 

la configuració del banc de bateries. 

Existeixen vàries configuracions. Les dues més importants són 

1. Banc de bateries de serveis+banc de bateries d’arranque 

2. Dos bancs de bateries que es van alternant 

La primera opció és la més recomanable, però s’han de aïllar un banc de bateries de 

l’altre, de manera que no es descarreguin les bateries per arrancar motor. Per 

aconseguir-ho, el més utilitzat són els selectors de bateries, que són interruptors que 

connecten les càrregues a les bateries, generalment a Banc 1, Banc 2 o 1+2. 

També existeixen els díodes per aïllar les bateries. El seu principal inconvenient, és que 

per aconseguir una caiguda de tensió baixa, ha de ser MOSFET, i el preu es dispara. La 

tercera opció, més segura i econòmica, són els relés de paral·lel, que consisteixen en 

solenoids, que detecten el voltatge entre dos ban de bateries. Quan detecten que puja 

la tensió a algun dels dos bancs perquè carreguen, tanca el circuit posant e paral·lel els 

dos (o més) bancs.  Aquesta és la opció que elegim 

 

El tercer punt més important, és el dimensionat del banc de bateries. No és qüestió fàcil, 

i hem de tenir clars els següents punts: 

1. Quins aparells que consumiran corrent del banc de bateries hi ha instal·lats a 

bord? (poden ser 230V si disposem d’inversor) 
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2. Quin ús diari se’ls donarà a aquests aparells? 

3. Quant volem que ens durin les bateries sense arrancar generador, motors o anar 

a port? 

4. Número de motors i capacitat de l’alternador 

5. Quins tipus de bateries instal·larem? 

6. Quin carregador instal·lem? 

Aquesta última qüestió, és vital per el correcte funcionament de la instal·lació 

7.2 BATERIES 

Les bateries, emmagatzemen energia química que és fàcilment convertible en elèctrica. 

Consten fonamentalment de dos elèctrodes separats per un electròlit. El material dels 

elèctrodes, esponjós, descansa sobre una base semblant a una graella. Quan tanquem 

el circuit per utilitzar la bateria, l’electròlit es recombina amb el material dels elèctrodes, 

generant electricitat. Com més superfície de contacte, més ràpid la bateria pot entregar 

corrent, però més dèbil per aguantar vibracions, moviment del vaixell i cicles de càrrega-

descàrrega. El material actiu de l’elèctrode, tendeix a desprendre’s. 

 

Imatge 10: Components d'una bateria 

Depenent de la configuració que prenen, classifiquem les bateries en: 
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• Bateries de electròlit líquid. Les més utilitzades, són les de plom-àcid. L’electrolit, 

és àcid sulfúric dissolt en aigua. Per evitar pèrdua de material, i allargar ka vida 

útil de la bateria s’afegeix antimoni a la base. Toleren relativament bé les 

sobrecarregues, ja que simplement l’aigua de l’electrolit bull. En canvi, l’antimoni 

utilitzat per reforçar la base de l’electrolit, provoca autodescàrrega. Toleren 

també molts cicles de carrega si es dona un bon ús. 

• Bateries de gel. L’electrolit ja no és líquid. Té la consistència pastosa. La velocitat 

a la que és capaç de penetrar en l’electrode reaccionar amb aquest, és més lenta. 

A més, si bull, l’electrolit es seca, perdent gran capacitat de la bateria. Per 

reforçar la graella on es troba el material actiu de l’electrode, s’utilitza calci. No 

és tan reforçat, però minimitza els problemes d’autodescàrrega. 

• Bateries AGM (Absorbed Glass Mat). La seva traducció literal és de “Fibra de 

Vidre Absorbent”, i com diu el seu nom, l’electrolit està atrapat en aquest teixit, 

entre el qual es situen els elèctrodes. Van ser desarrollades en la dècada dels 80 

per ús en aviació militar. Es poden muntar per tant en qualssevol posició.  

Ja que depenent dels materials que s’utilitzen en l’electrode, tenim una diferència de 

potencial Vcc diferent, és important que tots els bancs de bateries estiguin composats 

pel mateix tipus de bateries, i que tinguin en mateix voltatge entre cel·les. 

L’últim punt a tenir en compte al seleccionar una bateria, és la seva capacitat descàrrega. 

En les bateries empleades en motors d’arranque o càrregues molt puntuals (tals com 

molinet i hèlix de proa), ens interessa el CCA (Cold Cranking Ampers), que expressa la 

capacitat de la bateria d’entregar càrrega ràpidament. 

Per dimensionar el banc de serveis, en canvi, ens interessa més el C10, que expressa la 

quantitat d’Ampers que és capaç d’alliberar la bateria durant 10 hores sense caure d’una 

tensió determinada (segons norma). 

7.3 CARREGADORS 

La funció del carregador de bateries, és restaurar l’energia química que hem estat 

utilitzant. És important al seleccionar un carregador electrònic, que no produeixi molt 

de rissat, ja que deteriora les bateries. També és important que tingui carrega per 
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etapes, CARREGA, ABSORCIÓ i FLOTACIÓ, ja que ajuda a allargar la vida útil de les 

bateries. 

Per dimensionar el carregador, la norma habitual és dimensionar el carregador entre el 

10 i el 20% de la capacitat del banc de bateries. Mai s’ha de sobrepassar aquest 20% ja 

que les bateries no podran absorbir la carrega i es dissiparà en forma de calor, poguent 

arribar a provocar danys i fins i tot explosions a les bateries. 

7.4 SISTEMES DE CORRENT ALTERNA 

Els principals elements en aquest sistema, són: 

1. Generador. S’encarrega de generar 230V 50Hz a bord. El rang de potències va 

dels 3kVA cap amunt. 

2. Inversor. Converteixen el voltatge 12V CC de les bateries a 230V CA necessaris 

per consum 

3. Connexionat i posta a terra. És important tenir una instal·lació segura, ja que 

aquests voltatges són perillosos, més tenint en compte que estem en  l’ambient 

marí. 

A continuació, fem un breu resum d’aquests 

7.4.1 GENERADOR 

En els darrers anys, els sistemes de les embarcacions d’esbarjo, són cada cop més 

complexos i demanden d’una gran quantitat d’energia, ja siguin de corrent contínua o 

de corrent alterna. Generalment, les embarcacions motores, tenen un consum elèctric 

molt més elevat, ja que disposen de més comoditats a bord. Especialment, les que més 

energia demanden són les Màquines d’Aire Acondicionat. La complexitat i preu de 

l’instal·lació, depèn en gran mesura de si volem disposar de generador. Anteriorment, 

aquest es dimensionava segons el pic màxim de corrent elèctrica que demandava la 

instal·lació, resultant en generadors que només donaven la potència nominal durant un 

breu període de temps, i durant la resta el generador anava amb una càrrega molt baixa. 

En els últims anys, han sorgit vàries tecnologies que ajuden a disminuir la capacitat del 

generador. La principal, són els inversors amb capacitat de cogeneració: Quan el 

generador està en marxa donant serveis, l’energia sobrant carrega bateries. Si arranca 
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una bomba o algun element que requereix un breu pic d’arranc d’alta intensitat, 

l’inversor ajuda al generador utlitzant les bateries de servei. 

7.4.2 INVERSOR 

L’inversor passa dels 12V CC de les bateries a 230V 50Hz. L’inversor s’ha de dimensionar 

per les càrregues a les que volem que vagi connectat. És important però, que tingui 

capacitat de cogeneració per absorbir pics d’arranque de motors elèctrics. Els últims 

models del mercat, ja són carregadors/inversors amb funció de cogeneració, sent 

aquests molt còmodes per l’instal·lador i pràctics per estalviar cablejat i espai a 

l’embarcació. 

7.4.3 CONNEXIONAT I POSTA A TERRA 

El sistema de correnta alterna, suposa a més d’una comoditat a bord, un risc si no es 

prenen les mesures preventives adequades. Per això, és important seguir les directives 

de la ISO 13297:2000.  

D’acord amb aquesta directiva, tenim dues opcions per protegir a les persones de 

l’electrocució: 

1. Aïllant tota la instal·lació i les terres de l’embarcació i passar tota la instal·lació 

per un diferencial.  

Aquesta solució, en canvi, la prohibeix estrictament la normativa Americana 

ABYC, per considerar que la vida de les persónes no pot dependre d’un sol aparell 

que a més té tases de fall elevades 

2. Connectant terra i neutre a la font d’alimentació i només a la font d’alimentació. 

Això implica tenir una posta a terra a la pròpia embarcació, que anirà cambiant 

depenent de qui sigui la font d’alimentació (inversor, generador, toma de port). 

La ABYC, obliga a més a connectar el negatiu de corrent contínua a la terra per 

protecció contra tormentes elèctriques. Aquesta solució és més fiable ja que es 

basa en una connexió sòlida i no depèn de cap altre aparell, però en canvi, pot 

ser molt problemàtica causant corrents paràsites que acceleren la corrosió al 

estar connectat a la toma de port. Per prevenir-ho, es poden instal·lar o aïlladors 

galvànics o transformadors d’aillament. 
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7.5 BALANÇ ELÈCTRIC 

 

Un cop descrits els sitemes que podem trobar, feim un llistat dels aparells de corent 

contínua i de corrent alterna a bord amb el seu voltatge nominal i la potència. Definim 

també el nombre d’hores que creiem que s’utilitzaran els sistemes 

 

SISTEMA CORRENT CONTÍNUA 

  V A W ÚS HORARI (H) WATT*H 

Raymarine eS-98 12 1,7 20 1 20 

Iluminación LED  12 5,0 60 12 720 

Luces de navegación 12 1,7 20 12 240 

ACU 150 12 12,0 144 0 0 

VHF Ray 60 12 6,0 72 2 144 

Nevera Cruise 130 12 2,1 25 24 600 

Equipo Fusion 12 4,2 50 4 200 

Amplificador 12 16,7 200 4 800 

Jabsco WC eléctrico 12 16,7 200 1 200 

Bomba A/D Johnson 12 10 120 1 120 

2x Extractor Rule 12V 12 14 168 0,1 16,8 

Bomba maceradora 12 16,0 200 0,1 20 

ENERGIA DIARIA Watts*h/dia       3080,8 

Tabla 8: Càlcul consums corrent continua 

  

SISTEMA CORRENT ALTERNA 

  V A W ÚS HORARI (H) WATT*H 

AACC BlueCool S-Series 10.000 BTUs 230 3,5 805 4 3220 

Bomba AACC 230 0,17 40 4 160 

Termo eléctrico 230 2,17 500 1 500 

ENERGIA DIARIA Watts*h/dia       3880 

Tabla 9: Càlcul consums corrent alterna 
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Analitzant els consums de l’embarcació, és irrealitzable dimensionar un banc de bateries 

que pugui donar energia suficient per la corrent alterna. En aquest cas, el millor és un 

generador en cas de voler utilitzar aire acondicionat. 

Per el sistema de corrent contínua, els valors són els següents 

BANC DE BATERIES DE SERVEI 

VOLTATGE 12 

WATT*H/DIA 3080 

AUTONOMIA (DIES) 1 

% DESCARREGA 0,5 

CAPACITAT Ah 513 

BATERIA D'ARRANQUE 

CAPACITAT Ah 75 

CCA 600 

CARREGADOR 

CAPACITAT CARREGA (A) 77 

Tabla 10: Dimensionat banc de bateries i carregador 

 

En aquest càlcul, hem tingut en compte que el banc de serveis té una autonomia de 1 

dia descarregant les bateries a un 50% de la seva capacitat, o DOD de les seves sigles en 

angès (Deep of Discharge). Per tant, seleccionem bateries tipus AGM de cicle profund. 

La bateria d’arranque, serà una espiral AGM, i el carregador estarà dimensionat per un 

15% de la capacitat del banc de bateries 

 

Seleccionem donç, per serveis 6x bateries AGM 12V 90Ah cicle profund de Victron 

Energy conseguint una capacitat total de 540Ah 
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Imatge 11: Bateries AGM cicle profund Victron Energy per al banc de servei-Font: VICTRON ENERGY 

 

Per arranque de motor, seleccionem la bateria 1xOptima Blue Top 12V 75Ah. Aquesta 

bateria, compleix amb els requisits de capacitat que ens demana Volvo a més de 

proporcionar 975CCA, molt per damunt dels 600 que requerim. 

 

Imatge 12: Bateria AGM espiral Optima Blue Top, utilitzada per l’arranque del motor-Font: OPTIMA BATTERIES 
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Plànol 7: Sistema de càrrega corrent continua 
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Plànol 8: Sistema corrent alterna 
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8 SISTEMA D’AIGUA POTABLE 

 

El sistema d’aigua dolça, en una embarcació d’aquest tipus és senzill. Es composa del 

tanc almacén amb la connexió per omplir-lo, l’aireació, i la sortida a la bomba de pressió 

amb el seu filtre. 

De la bomba de pressió, surt la línia d’aigua freda, i amb un “T”, es deriva al calentador.  

Entre els materials més comuns, trobem el Polietilè, el CPVC i el polibutilè. El preferit en 

nàutica, és el polibutilè, ja que s’adapta perfectament a les formes del casc i es 

comercialitza amb el sistema de connexionat ràpid. A més, la seva opacitat, el fa ideal 

per evitar el creixement de microalgues en el sistema d’aigua dolça. 

 

Imatge 13: Detall bomba de pressió amb tuberies de polibutilè i calentador elèctric-Font: Pròpia 
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Plànol 9: Sistema d'aigua potable:. Font: Pròpia 
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9 SISTEMA D’AIGUES NEGRES 

 

Es composa del tanc d’aigües negres, generalment fabricat de polietilè per el baix cost, 

l’WC,  la bomba, podent ser elèctrica o manual i la línia per omplir i de descàrrega, amb 

els seus corresponents trenca-sifons si són necessaris. 

En cas de ser WC elèctric amb Vacuum Flush, necessitem aigua a pressió per tornar a 

omplir WC, de manera que s’ha d’utilitzar aigua dolça per l’aigua neta o instal·lar una 

bomba addicional. A més, els problemes de manteniment es disparen. 

La línia de descàrrega, s’ha de dissenyar evitant punts on es quedin acumulacions 

d’efluents. 
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                  Plànol 10: Sistema aigues negres 
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10 CONCLUSIONS 

 

Al realitzar un projecte, ens hem de plantejar si em aconseguit l’objectiu inicial que 

buscàvem. L’estudi dels sistemes de l’embarcació i del laminat del casc, se’m va plantejar 

com un repte enriquidor, per posar en pràctica els coneixements obtinguts durant 

l’aprenentatge acadèmic i ampliar àrees que són d’interès personal, especialment la 

normativa pel càlcul d’escantillonat del casc.  

Al executar un projecte de laminació, se’m plantejaven molts dubtes: i aquest reforç, 

per què va aquí?, i per què el laminat en aquesta zona té aquest gruix i en aquesta altra 

zona té aquest altre? Tot i que la sequència de laminació que s’ha seleccionat s’ha 

simplificat per facilitar la seva execució, he entès millor les bases que hi ha darrera els 

esquemes de laminat. Tot i que per seguir el procés de disseny complert, hauria d’haver 

realitzat també el càlcul del laminat de la coberta i dels reforços del casc, ja tinc clares 

les bases de com fer aquests càlculs, cosa que m’aporta molta seguretat a l’hora de 

treballar. 

Durant la realització del projecte, he revisat també normativa i guies de bones 

pràctiques per la instal·lació de sistemes a bord, coneixements que puc posar en pràctica 

en la vida laboral i que m’ajuden a millorar professionalment. 

Així, puc concloure que els objectius inicials s’han complert: l’aprenentage ha estat molt 

enriquidor i m’ajudarà en un futur inmediat en la millora contínua en l’àmbit laboral. 
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