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Resum
Les amenaces constants d’una possible destrucció del medi ambient degut, entre d’altres, a
la contaminació fa imprescindible la implementació de normatives reguladores y la aplicació
immediata d’aquestes. Al gener del 2020 entra en vigor la normativa de la Organització
Marítima Internacional sobre el límit de contingut de sofre en el combustible marítim.
L’objectiu d’aquest treball es fer un estudi de la nova regulació la qual es troba en el Annex
VI del conveni MARPOL1, on tracta la prevenció de la contaminació atmosfèrica ocasionada
per els vaixells. La principal tasca és conèixer totes aquelles substàncies que s’emeten a causa
d’un alt contingut de sofre en els combustibles marins, analitzar com les emissions poden
tenir un efecte negatiu sobre l’ambient i la salut humana i quins mètodes poden ser eficaços
per la reducció d’aquestes.
Per conseqüent, les línies navilieres i els ports es veuen obligats a prendre mesures per
adaptar la seva flota a les noves regulacions. En aquest projecte, trobarem l’estudi econòmic
de les dues estratègies més presents avui dia, l’utilització de combustible baix en sofre
(VLSFO) i sistemes de neteja de gasos d’escapament (Scrubber).

1

El Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, (MARPOL) és el principal conveni internacional que
versa sobre la prevenció de la contaminació de l'medi marí pels vaixells a causa de factors de funcionament o accidentals.
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Abstract
The constant threats of a possible destruction of the environment due, among others, to
pollution, makes it essential to implement regulatory approvals and the immediate
application of these. In January of 2020 comes into force the regulations of the International
Maritime Organization on the sulfur content limit in maritime fuel.
The aim of this work is to carry out a study of the new regulation which is in Annex VI of the
agreement MARPOL, where it deals with the prevention of air pollution caused by vessels.
The main task is to know all the substances that are emitted due to a high content of Sulphur
in marine fuels, analyze how emissions can have a negative effect on the environment and
human health and what methods can be effective by reducing them.
As per consequence, the shipping lines and ports are forced to take measures to adapt their
fleet to the new regulations. In this project, we will find the economic study of the most two
present strategies, the use of low Sulphur fuel (VLSFO) and exhaust gas cleaning systems
(Scrubber).
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ

1.1 Introducció
Actualment, el transport marítim representa el 90% del comerç mundial amb més de 50.000 vaixells
transportant mercaderies. Es conegut com un dels mitjants més tradicionals i segurs en el comerç
internacional. Entre les principals característiques está la adaptació a diferents tipus de mercaderia i
a la seva gran capacitat de càrrega el qual permet transportar elevat pes a llargues distàncies a un
preu molt més competitiu en comparació amb el transport aeri o terrestre.
Al llarg dels segles, el transport marítim a evolucionat d’acord a les necesitats del comerç internacional
i per aconseguir-ho s’han construit vaixells de major capacitat i ports amb instalacions més eficients.
Estem d’acord que el transport marítim i totes les adaptacions que aquest a comportat han estat
positives i crucials per l’economia estatal i a desencadenat un ràpid procés econòmic, tecnològic,
polític, social i cultural com n’és la globalització.
No obstant, el resultat d’aquest creixement i l’explotació de la activitat ens a portat a pensar les dures
i negatives conseqüències que avui en dia patim i adaptar una sèrie de mesures per regular-les.
Com tots els modes de transport que fan servir combustibles fòssils, els vaixells produeixen emissions
de diòxid de carboni que contribueixen significativament al canvi climàtic global. A més del diòxid de
carboni, els vaixells també alliberen un grapat d’altres contaminants que també contribueixen al
problema; com per exemple el sofre. Cal destacar que, aquests vaixells cremen el combustible més
brut del mercat, un combustible tan refinat que pot ser prou sòlid com per ser travessat a temperatura
ambient. A més d’agreujar el canvi climàtic, s’han acusat les emissions del transport marítim una
amenaça important per a la salut humana. Només les emissions de partícules derivades del transport
marítim poden suposar aproximadament 60.000 defuncions per càncer cardiopulmonar i pulmonar
cada any.

Figura 1 | Activitat marítima global al 2005
Font: NOAA
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A causa de l'enduriment de les regulacions establertes per l'OMI2, pel que fa als límits d'emissions
provinent dels vaixells, els armadors han hagut de prendre mesures dràstiques, com ara passar a
utilitzar combustibles amb baix percentatge de sofre o instal·lar abord tecnologia de neteja de gasos.
Les dues decisions tenen un cost significatiu per l'armador, que haurà de complir amb les regulacions
de caràcter obligatori, pel que fa a les emissions de NOx, i SOx, a les zones de control d'emissions
conegudes com ECA i en ports europeus.
Aquest projecte avalua les dues possibles estratègies de compliment de la normativa; l’utilització de
combustible baix en sofre i l’instal·lació de depuradores SOx continuant utilitzant combustible alt en
sofre. Les dues estratègies anteriors presenten punts forts i punts febles, de manera que les
companyies marítimes mundials tenen dificultats per triar l’estratègia de compliment. Per tant, la
finalitat d’aquest treball ha estat proposar un mètode d’avaluació d’estratègia eficaç, objectiu i just
com a marc de referència perquè els armadors triïn la que millor s’adapti a les seves necesitats.

2

Com a organisme especialitzat de les Nacions Unides, l'OMI és l'autoritat mundial encarregada d'establir normes per a la
seguretat, la protecció i el comportament ambiental que ha d'observar-se en el transport marítim internacional. La seva
funció principal és establir un marc normatiu per al sector de l'transport marítim que sigui just i eficaç, i que s'adopti i s'apliqui
en el pla internacional.

2

CAPÍTOL 2: MARC NORMATIU

2.1 La regulació OMI
L’objectiu d’establir normes per a la seguretat, la protecció i conservació del medi ambient i que
aquestes siguin establertes per totes les nacions dedicades al transport marítim, va fer que diversos
països plantegessin en el seu moment la necessitat de crear una organització encarregada a aquesta
tasca.
L’Organització marítima internacional (OMI) va ser fundada el 1948 a la Conferència de les Nacions
Unides celebrada a Ginebra i va entrar en vigor el 1958, en aquells temps però s’anomenava
‘Organització Consultora Marítima Interguvernamental’ (OCMI), com a organisme especialitzat de les
Nacions Unides responsable de la seguretat i protecció de la navegació i prevenció de la contaminació
de la mar ocasionada per embarcacions, no va ser fins el 1982 que se li va adjudicar el nom actual,
OMI.
Com a organisme especialitzat de les Nacions Unides, l'OMI és l'autoritat mundial encarregada
d'establir normes per a la seguretat, la protecció i el comportament ambiental que ha d'observar-se
en el transport marítim internacional. La seva funció principal és establir un marc normatiu per al
sector del transport marítim que sigui just i eficaç.
En altres paraules, la seva funció consisteix en crear un marc d'igualtat de condicions per tal que els
armadors de vaixells disposin de diverses maneres de solucionar els seus problemes financers el quals
no comportin l'aplicació de retallades pressupostàries que comprometin la seguretat, la protecció i el
el medi ambient. D'altra banda, aquest enfocament promou la innovació i l'eficàcia. Com bé s’exposa
en el Article 1 a) del Conveni, el objectiu és: “Oferir un sistema de cooperació entre els governs en
l’àmbit de la reglamentació i de les pràctiques governamentals relatives a qüestions tècniques de
caràcter concernents a la navegació comercial internacional; encoratjar i facilitar l'adopció general de
normes tan elevades com sigui factible en qüestions relacionades amb la seguretat marítima,
l'eficiència de la navegació i la prevenció i contenció de la contaminació de la mar ocasionada pels
vaixells".
A principis del segle XX es respirava un ambient de preocupació mundial donat per la guerra on
antigues potències colonials les quals eren dominants del comerç i principals potències en el àmbit
del transport marítim tenien tendència a crear les seves pròpies normes respecte a la construcció
naval i a la seguretat dels vaixells, entre d’altres.
No obstant, al 1948, diverses nacions amb visió de futur van redactar el pla d'acció per a una
organització internacional que elaboraria unes normes per al transport marítim, que s'implantarien
amb caràcter universal en tot el sector, ja que començava a acceptar-se de forma generalitzada que
era contraproduent que cada nació marítima tingués les seves pròpies lleis marítimes a l'hora de
garantir la seguretat de les operacions del transport marítim a tot el món. Aquestes normes no només
eren diferents, sinó que algunes eren bastant més estrictes que altres.
Cada día més entenem que el món depèn d'un sector navilier internacional i aquest ha de ser segur,
protegit i eficient, la qual cosa s'aconsegueix a través del marc normatiu que s'estableix i es manté
actualitzat per la OMI.

3

2.1.1

Estructura de la OMI

L'Organització es composa d'una Assemblea, un Consell i cinc comitès principals: el Comitè de
seguretat marítima, el Comitè de protecció del medi marí, el Comitè jurídic, el Comitè de cooperació
tècnica i el Comitè de facilitació, i una sèrie de subcomitès que donen suport a la tasca dels principals
comitès tècnics.

Figura 1 | Estructura OMI
Font: pròpia



Assemblea

L’Assemblea és el principal òrgan rector de la Organització. Està integrada per tots els estats membres
i es reuneix un cop cada dos anys en períodes de sessions ordinàries, encara que també pot reunir-se
en períodes de sessions extraordinàries en cas de ser necessari. L'Assemblea és la responsable
d'aprovar el programa de treball, votar el pressupost i establir el règim financer de l'Organització.
L'Assemblea també tria el Consell.
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Consell

El Consell és elegit per l'Assemblea per un termini de dos anys que comença després de cada període
ordinari de sessions de l'Assemblea.
El Consell és l'òrgan executiu de l'OMI i és responsable davant l'Assemblea de la supervisió de la tasca
de l'OMI. En el temps que hi ha entre períodes de sessions de l'Assemblea, el Consell exerceix totes
les funcions que li corresponen a aquesta, excepte la formulació de recomanacions als governs en allò
referent a la seguretat marítima i la prevenció de la contaminació, funció que queda reservada per
l'Assemblea en virtut del que disposa l'article 15 j) del Conveni constitutiu. Altres tasques a tenir en
compte són:
 Coordinar les activitats dels òrgans de la Organització
 Rebre els informes i propostes dels comités i d’altres òrgans i tramitar-los a la Assemblea i als
Estats Membres conjuntament amb les seves pròpies observacions i recomenacions
 Examinar els projectes del programa de treball i de pressupost de la Organització i sotmetre
la consideració de l’Assemblea
 Anomenar al Secretari General, amb l’aprovació de l’Assemblea

L'Assemblea de l'Organització Marítima Internacional ha elegit els següents estats membres del seu
Consell per al bienni 2020-2021:

Categoria (a) Deu estats amb els majors interessos en la provisió de serveis
marítims internacionals:
Xina, Estats Units, Federació de Rússia, Grècia, Itàlia, Japó, Noruega, Panamà,
Regne Unit, República de Corea
Categoria (b) Deu Estats amb els majors interessos en el comerç marítim
internacional:
Alemanya, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Emirats Àrabs Units, Espanya,
França, Índia, Països Baixos
Categoria (c) 20 Estats no elegits d'acord amb el que disposa a) i b), que tinguin
interessos especials en el transport marítim o en la navegació i la integració en
el Consell garanteixi la representació de totes les grans regions geogràfiques
del món:
Bahames, Bèlgica, Xile, Xipre, Dinamarca, Egipte, Filipines, Indonèsia, Jamaica,
Kenya, Kuwait, Malàisia, Malta, Mèxic, Marroc, Perú, Singapur, Sud-àfrica,
Tailàndia, Turquia
Taula 1 | Estats membres de l’Organització Marítima Internacional
Font: pròpia
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Comitè de seguretat marítima (MSC)

El Comitè de Seguretat Marítima s’ocupa d’un ampli ventall de tasques relacionades amb la seguretat
de la navegació, radiocomunicacions i recerca i salvament, normes de formació i guàrdies, projecte i
equip del vaixell, dispositius salvavides, protecció contra incendis, estabilitat i línies de càrrega,
seguretat dels vaixells pesquers, transport de mercaderies perilloses, diaris i registres de navegació,
investigació de sinistres marítims, salvament de béns i persones, i tota altra qüestió que afecti
directament la seguretat marítima.
El Comitè de seguretat marítima ampliat proposa correccions a convenis com el SOLAS3 i es composa
de tots els Estats Membres, així com de països que siguin part en els convenis com el SOLAS, tot i que
no siguin estats membres de l'OMI.



Comitè de Cooperació Tècnica

El comitè de Cooperació Tècnica controla els programes de cooperació establerts per ajudar als
governs a posar en vigor les mesures técniques adoptades per l’Organització. El Comitè de cooperació
tècnica està format per tots els estats membres de l'OMI i va ser creat el 1969 com a òrgan auxiliar de
Consell, i va ser institucionalitzat per mitjà d'una correcció al Conveni constitutiu de l'OMI que va
entrar en vigor el 1984.



Comitè Jurídic

El Comitè Jurídic està facultat per examinar totes les qüestions d'ordre jurídic que siguin competència
de l'Organització. Aquest Comitè està integrat per tots els estats membres de l'OMI i va ser creat el
1967 com un òrgan auxiliar encarregat d'estudiar les controvèrsies jurídiques.

3

El Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana al mar (SOLAS) actualment vigent va ser adoptat l'1 de
novembre de 1974 per la Conferència internacional sobre seguretat de la vida humana al mar, convocada per l'Organització
Marítima Internacional (OMI), i va entrar en vigor el 25 de maig de 1980. Des de llavors s'ha esmenat dues vegades per mitjà
de protocols.

6



Comitè de Facilitació

El Comitè de Facilitació va ser constituït el maig de 1972 com a òrgan auxiliar de Consell i es va
institucionalitzar al desembre de 2008. Està integrat per tots els Estats membres de l'Organització i
s'ocupa d’eliminar els tràmits innecessaris en l'àmbit del transport marítim internacional i de tota
qüestió que es plantegi en l'àmbit de l'Organització en relació amb la facilitació del trànsit marítim
internacional. En particular, durant els darrers anys, la tasca del Comitè s'ha centrat a aconseguir un
adequat equilibri entre la seguretat marítima i la facilitació del comerç marítim internacional.



Comitè de Protecció del Medi Marí (MEPC)

El comitè encarregat dels assumptes pertinents a les emissions de gasos contaminants és el MEPC
(Marine Environment Protection Committee), aquest comitè en els seus treballs de regulació
d’emissions de gasos contaminants i altres substàncies nocives per al medi ambient, es troba assistit
per nou subcomitès que són: BLG (Bulk Liquids and Gases), DSC (Carriage of Dangerous Goods, Solid
cargoes and Containers), FP (Fire Protection), COMSAR (Radio-comunications and Search and Rescue),
NAV (Safety of Navigation, DE (Ship Design and Equipment), SLF (Stability and Load Lines and Fishing
Vessels Safety), STW (Standards of Training and Watch keeping) y el FSI (Flag State Implementation).

Figura 2 | Subcomitès del MEPC
Font: pròpia
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2.1.2

4

Resolucions4 del MEPC vinculades al Annex VI

-

MEPC 170 (57) Directrius sobre els sistemes de neteja dels gasos d'escapament.

-

MEPC 182 (59) Directrius relatives a les mostres de fuel per determinar el compliment del que
disposa l'annex VI revisat del conveni marpol, 2009

-

MEPC 183 (59) Directrius per a la vigilància del contingut mitjà de sofre a escala mundial del
fuel residual subministrat per a ús a bord de vaixells, 2009

-

MEPC 198 (62) Directrius de 2011 per a tractar aspectes addicionals del codi tècnic sobre els
NOx 2008 relatius a prescripcions específiques aplicables als motors dièsel marins equipats
amb sistema de reducció catalítica selectiva (SCR)

-

MEPC 203 (62) Esmenes a l'annex del protocol de 1997 que esmena el conveni internacional
per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel protocol de 1978 (Inclusió de
regles sobre l'eficiència energètica dels vaixells al Annex VI del Conveni MARPOL)

-

MEPC 212 (63) Directrius de 2012 sobre el mètode de càlcul de l'índex d'eficiència energètica
de projecte (EEDI) obtenint per als vaixells nous.

-

MEPC 213 (63) Directrius de 2012 per a l'elaboració d'un pla de gestió de la eficiència
energètica del vaixell (SEEMP)

-

MEPC 214 (63) Directrius de 2012 sobre el reconeixement i certificació de l'índex d’eficiència
energètica de projecte (EEDI)

-

MEPC225 (64) Esmenes de 2012 al codi internacional per a la construcció i el equip de vaixells
que transportin productes químics perillosos a granel (Codi CIQ).

-

MEPC 304 (72) Estratègia inicial de la OMI sobre la reducció de les emissions de GEH
procedents dels vaixells

Resolucions MEPC. https://www.directemar.cl/directemar/site/tax/port/all/taxport_22_48__2.html
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2.2 El Conveni MARPOL

El Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, MARPOL, és el principal instrument
de l'OMI per prevenir la contaminació del medi marí provocat pels vaixells a causa de factors de
funcionament o accidentals.
Amb el desenvolupament i creixement de la mida de les embarcacions per transportar productes a
granel i del transport per mar de grans quantitats de productes tòxics i contaminants, la conservació i
protecció del medi ambient marí es va anar convertint, cada vegada més, en un assumpte que requeria
regulació internacional. El procés de creació d'aquesta normativa es va iniciar amb una conferència
celebrada a Londres el 1952, que va crear el Conveni per a la Prevenció de la Contaminació Marina
per Hidrocarburs (OILPOL4), de 1954, que pretenia principalment evitar que l'aigua de mar que
transportaven els petroliers en els seus tancs de càrrega quan navegaven arrosseguéssin alhora de
buidar els tancs de llast a la mar una certa quantitat de residus de cru que contaminés la mar i la costa.
Aquest conveni va establir "zones prohibides", que s'estenien, com a mínim, fins a 50 milles de port.
Aquestes normes es van anar actualitzant i endurint progressivament durant els següents 20 anys.
El 1969 l'Assemblea de l'OMI adopta la decisió de convocar una conferència internacional per
començar l'elaboració d'un nou conveni, que aplicant les regles existents en el conveni OILPOL tingués
un àmbit d'aplicació més gran. Els inicis de l’elaboració es van realitzar el 1970 i la Conferència
Diplomàtica adopta el 'Conveni MARPOL 73' celebrat entre els mesos d'octubre i novembre de 1973.
Aquest Conveni ja presentava una estructura similar a l'actual amb 1 Protocol i 5 annexos tècnics
referents a hidrocarburs, productes químics, mercaderies contaminants transportades en
contenidors, aigües brutes i escombraries. Fins llavors l'estructura de Conveni MARPOL era la següent:

Annex I. Regles per prevenir la contaminació per hidrocarbus
Annex II. Regles per prevenir la contaminació per substàncies nocives líquides transportades
a granel.
Annex III. Regles per prevenir la contaminació per substàncies perjudicials transportades per
mar en paquets.
Annex IV. Regles per prevenir la contaminació per les aigües brutes dels vaixells.
Annex V. Regles per prevenir la contaminació per les escombraries dels vaixells.

4 El

Conveni internacional per prevenir la contaminació de les aigües de la mar per hidrocarburs es va aprovar el 1954 i el
1959 l'OMI va assumir la responsabilitat de administrar-lo. A la fi dels anys seixanta es van prendre noves mesures arran
d'una sèrie de greus accidents involucrant petroliers. Des de llavors l'OMI ha adoptat nombroses mesures per prevenir els
accidents i vessaments de petroli al mar, minimitzar-ne les conseqüències i lluitar contra la contaminació marina, inclosa la
causada per l'abocament de deixalles generades per activitats a terra.
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Per tal que el procediment del Conveni MARPOL 73 entrés en vigor requeria que al menys 15 estats,
els quals la combinanció de les seves flotes mercants superesin el 50% del tonatge mundial ,
confirmessin complir el Protocol i els dos primers annexes; el d’hidrocarburs i el de productes químics.
No obstant, aquesta condició va dificultar la entrada a vigor ja que només van confirmar 3 estats
(Kenia, Jordania i Tunisia) i aquests representaven menys d’un 1% del tonatge mundial.
Entre els anys 1976 i 1977 es van produir nombrosos accidents petroliers, la qual cosa va donar origen
a una nova conferència internacional sobre seguretat de vaixells tanc i prevenció de la contaminació,
que va donar origen al Protocol de 1978 del Conveni. Com el Conveni MARPOL 73 encara no havia
entrat en vigor, el Protocol 78 es va incorporar al del 73, pel que va passar a denominar-se 'MARPOL
73/78'.
Finalment, el 2 d’octubre de 1983 va entrar en vigor el conveni MARPOL 73/78 amb la condició de
complir el Protocol i els Annexes obligatories I i II. La estructura del Conveni MARPOL va passar a ser
la següent:

Annex I. Regles per prevenir la contaminació per hidrocarburs.
Annex II. Regles per prevenir la contaminació per substàncies nocives líquides transportades
a granel.
Annex III. Regles per prevenir la contaminació per substàncies perjudicials transportades per
mar en paquets.
Annex IV. Regles per prevenir la contaminació per aigües brutes dels vaixells.
Annex V. Regles per prevenir la contaminació per escombraries dels vaixells.
Annex VI. Regles per prevenir la contaminació atmosfèrica ocasionada pels vaixells.

En l'Annex VI s'estableixen els límits de les emissions d'òxids de sofre i d'òxids de nitrogen provinents
dels vaixells i es prohibeixen les emissions de substàncies que esgoten l'ozó; per a les zones de control
d'emissions designades s'estableixen normes més estrictes en relació amb l'emissió de SOx, NOx i de
partícules.

2.3 Annex VI

L’Annex VI del conveni MARPOL adoptat el 1997, es restringeixen els principals contaminants
atmosfèrics continguts en els gasos d'escapament dels motors dièsel dels vaixells, en particular els
òxids de sofre (SOX), els òxids de nitrogen (NOX) i partícules (PM). No obstant, només el SOx i el NOX es
troben sotmesos a limits de emissions quantificades.
L'Annex VI del conveni MARPOL, va entrar en vigor el 19 de maig de l'any 2005. El Comitè de Protecció
del Medi Ambient (MEPC), el juliol de 2005, va acordar revisar-ho amb l'objectiu de reduir
sensiblement els límits màxims d'emissió a partir de les millores tecnològiques existents i l'experiència
adquirida a través de la seva implantació. Després de tres anys de proves a l’octubre de l'any 2008, el

10

MEPC va adoptar l'Annex VI revisat del Conveni Marpol i el codi tècnic sobre els NOx , que va entrar
en vigor l'1 de juliol de l'any 2010.
Els principals objectius de l'establiment d'aquest annex són la reducció progressiva de les emissions
NOx, SOx i la matèria particulada a nivell mundial i la creació de zones de control d'emissions (ECA)
amb la finalitat de reduir encara més les emissions contaminants atmosfèrics a les zones marítimes
assignades.
Els països contractants de l'annex VI són:

Antiga i Barbuda

Suècia

Portugal

França

Belice

Regne Unit

Malta

Irlanda

Xina

Sèrbia

Noruega

Kuwait

Austràlia

Tayikistán

República de Corea

Alemanya

República de Benín

Estats Units

Illes Marshall

Itàlia

Illes Cook

Serra Leone

República de Palau

Letònia

Bahames

Trinitat i Tobago

Rumania

Ghana

Bràsil

Vanuatu

Mongòlia

Jamaica

Croàcia

Singapur

Panamá

Libèria

Bangladesh

Tunisia

St. Cristòbal i Neus

Grècia

Bulgària

Hong Kong

Marroc

Japó

Dinamarca

Eslovènia

Perú

Lituània

Barbados

Tuvalu

St. Vicenç i Granadí

Índia

Canadà

Estònia

Països Baixos

Kènia

Luxemburg

Espanya

Polònia

Samoa

Bèlgica

Ucraina

Finlàndia

Irán

Xile

Malaysia

Niue

Kiribati

Aràbia Saudí
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2.3.1

Control d’emissions ocasionades per els vaixells

L'Annex VI del Conveni MARPOL restringeix els contaminants atmosfèrics que estan continguts en els
gasos d'escapament dels vaixells, en particular els SOx i els NOx, i prohibeix les emissions intencionades
de substàncies que fan malbé la capa d'ozó . No obstant, també es regula la incineració a bord i les
emissions de COV derivades dels vaixells tanc.
S’exposa en el pressent subapartat la normativa dedicada a aquests contaminants.
Regla 12
Substancies que esgoten la capa d’ozó
1. Aquesta regla no s'aplica a l'equip permanentment segellat que no tingui connexions de càrrega de
refrigerant ni components potencialment desmuntables que continguin substàncies que esgoten la
capa d'ozó
2. A reserva del que disposa la regla 3.1, es prohibeix tota emissió intencionada de substàncies que
esgoten la capa d'ozó. Les emissions deliberades inclouen les que es produeixen durant el
manteniment, la revisió, la reparació o l’estibament de sistemes o equips, excepte l'alliberament de
quantitats mínimes durant la recuperació o el reciclatge d'una substància que esgota la capa d'ozó.
Les emissions degudes a fuites d'una substància que esgota la capa d'ozó, independentment que les
fuites siguin o no deliberades, poden ser reglamentades per les Parts en el Potocol de 1997.
3.1 Es prohibeixen les instal·lacions que continguin substàncies que esgoten la capa d'ozó, que no
siguin hidroclorofluorocarbonis:
1. En els vaixells construïts el 19 de Maig de 2005 o posteriorment;o
2. En els vaixells construïts abans del 19 de Maig de 2005, si la data contractual de lliurament
de l'equip al vaixell és el 19 de Maig de 2005 o posteriorment o, en absència d'una data
contractual de lliurament, si l'equip es lliura al vaixell el 19 de Maig de 2005 o posteriorment
3.2 Es prohibeixen les instal·lacions que continguin hidroclorofluorocarbonis:
1. En els vaixells construïts l'1 de gener de 2020 o posteriorment; o
2. En els vaixells construïts abans de l'1 de gener de 2020, si la data contractual de lliurament
de l'equip a l'vaixell és del 1 de Gener de 2020 o posteriorment; o en absència d'una data
contractual de lliurament, si l'equip es lliura al vaixell el 1 gener 2020 o posteriorment.

4. Les substàncies a què es fa referència en aquesta regla i l'equip que contingui aquestes substàncies
es dipositaran en instal·lacions de recepció adequada quan es retirin del vaixell.
5. Tots els vaixells regits per la regla 6.1 hauran de mantenir una llista de l'equip que continguin
substàncies que esgoten la capa d'ozó.
6. Tots els vaixells regits per lar egla 6.1 que disposin de sistemes que continguin substàncies que
esgoten la capa d'ozó han de disposar d'un llibre registre d'aquestes substàncies. Aquest llibre registre
podrà formar part del Diari de Navegació o d'un sistema de registre electrònic aprovat per
l'Administració.
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7. El registre de les substàncies que esgoten la capa d'ozó estarà expressat en terme de massa (kg) de
la substància i s'efectuarà sense demora, en cada ocasió, pel que fa a les següents activitats:
1. Recàrrega plena o parcial, de l'equip que contingui substàncies que esgoten la capa d'ozó;
2. Reparació o manteniment de l'equip que contingui substàncies que esgoten la capa d'ozó;
3. Descàrrega a l'atmosfera de substàncies que esgoten la capa d'ozó:
3.1. deliberada, i,
3.2. no deliberada;
4. Descàrrega de substàncies que esgoten la capa d'ozó en instal·lacions de recepció situades
a terra i;
5. Subministrament al vaixell de substàncies que esgoten la capa d'ozó.

Regla 13
Òxids de nitrogen (NOx)
Àmbit d’aplicació
1.1 Aaquesta regla s'aplicarà:
1. A tot motor dièsel marí amb una potència de sortida superior a 130 kW instal·lat d'un vaixell; i,
2. A tot motor dièsel marí amb una potència de sortida superior a 130 kw que hagi estat objecte
d'una transformació important l'1 de gener a 2000 o posteriorment, excepte quan hi hagi quedat
demostrat, de manera satisfactòria segons el parer de la Administració, que tal motor constitueix
una substitució idèntica del motor a què substitueix i no està contemplat en el paràgraf 1.1.1 de
la present regla.

1.2 La present regla no s'aplica:
1. Als motors dièsel marins destinats a ser utilitzats només en cas d'emergència o únicament
per accionar dispositius o equip destinats a ser utilitzats només en cas de emergència abord
de la nau en què estiguin instal·lats, ni als motors dièsel marins instal·lats en bots salvavides
destinats a ser utilitzats únicament en cas d'emergència; tampoc
2. Als motors dièsel marins instal·lats en vaixells que estiguin exclusivament dedicats a
realitzar viatges dins de les aigües sotmeses a la sobirania i jurisdicció de l'Estat, a condició
que tals motors estiguin sotmesos a una altra mesura de control dels NOx establerta per
l'Administració.
1.2 No obstant el que disposa el paràgraf 1.1 de la present regla, l'Administració pot permetre que
aquesta regla no s'apliqui als motors dièsel marins que s'instal·lin en els vaixells construïts abans
del 19 de Maig de 2005 ni als motors dièsel marins que sigui objecte d'una transformació
important abans d'aquesta data, a condició que els vaixells en què vagin instal·lats els motors
estiguin exclusivament dedicats a fer viatges cap a ports o terminals mar endins.
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Transformació important
2.1 A efecte de la present regla, per transformació important s'entendrà la modificació, l'1 de gener
del 2000 o posteriorment, d'un motor dièsel marí que no hagi estat certificat segons les normes
estipulades en els paràgrafs 3, 4 o 5.1.1 d'aquesta regla, mitjançant la qual:
1. Es substitueixi el motor per un motor dièsel marí o s'instal·li un motor dièsel marí addicional;
o
2. Es realitza una modificació apreciable del motor, segons es defineix està en el Codi tècnic
sobre els Nox revisat de 2008;o
3. S’augmenti el règim nominal màxim continu del motor en més d'un 10% respecte al règim
nominal màxim continu indicat en la certificació original del motor.
2.2. En el cas d'una transformació important que suposi la substitució d'un motor dièsel marí per un
motor dièsel marí no idèntic o la instal·lació d'un motor dièsel marí addicional, s'aplicaran les normes
estipulades en la present regla que estiguin en vigor en el moment de la substitució o addició del
motor. Pel que fa únicament als motors de substitució, si l'1 de gener de l'any 2016 o posteriorment
no és possible que dit motor de substitució s'ajusti a les normes indicades en el paràgraf 5.1.1 de la
present regla (nivell III), aquest motor de substitució haurà d’ajustar-se a les normes indicades en el
paràgraf 4 de la present regla (nivell II). L'Organització haurà d’elaborar directrius per establir criteris
que serveixin per determinar els casos en què no sigui possible que un motor de substitució s'ajusti a
les normes indicades en el paràgraf 5.1.1 de la present regla.
2.3. Pel que fa als motors dièsel marins esmentats en el paràgraf 2.1.2 o 2.1.3, aquests motors hauran
d'ajustar-se a les normes següents:
1. En el cas dels vaixells construïts abans de l'1 de gener de 2000, s'aplicaran les normes
estipulades en el paràgraf 3 de la present regla; i,
2. En el cas dels vaixells construïts l'1 de gener de 2000 o posteriorment, s'aplicaran les normes
que estiguin en vigor en el moment de construir-se del vaixell.

Nivell 1
3. A reserva del que disposa la regla 3 d'aquest annex, es prohibeix el funcionament de tot motor
dièsel marí instal·lat en un vaixell construït l'1 de gener de 2000 o posteriorment i abans de l'1 de
gener de 2011, llevat que la quantitat d'òxids de nitrogen (calculada en forma d'emissió total
ponderada de NO2) emesos pel motor es trobi dins dels límits que figuren a continuació, sent n el
règim nominal del motor (revolucions per minut del cigonyal):
3.1. 17,0 g / kWh si n és inferior a 130 rpm;
3.2. 45. n (-0.2) g / kWh si n és igual o superior a 130 rpm però inferior a 2000rpm; .3 9,8 g /
kWh si n és igual o superior a 2000 rpm.
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Nivell 2
4. A reserva del que disposa la regla 3 d'aquest annex, es prohibeix el funcionament de tot motor
dièsel marí instal·lat en un vaixell construït l'1 de gener de 2011 o posteriorment, llevat que la
quantitat d'òxids de nitrogen (estimada en forma d'emissió total ponderada de NO2) emesos pel
motor es trobi dins dels límits que figuren a continuació, sent n el règim nominal del motor
(revolucions per minut del cigonyal):
1.14,4 g / kWh si n és inferior a 130 rpm;
2. 44. n (-0.23)g / kWh si n és igual o superior a 130 rpm però inferior a 2000 rpm.
3. 7,7 g / kWh si n és igual a superior a 2000 rpm

Nivell 3
5.1 A reserva del que disposa la regla 3 d'aquest annex, el funcionament dels motors dièsel marins
instal·lats en vaixells construïts l'1 de gener de 2016 o posteriorment:
1. Està prohibit, llevat que la quantitat d'òxids de nitrogen (Calculada en forma d'emissió total
ponderada de NO2) emesos pel motor es trobi dins dels límits que figuren a continuació, sent
n el règim nominal del motor (revolucions per minut del cigonyal):
1.1 3,4 g / kWh si n és inferior a 130 rmp;
5.1.2. 9. n (-0,2) si n és igual o superior 130 rpm però inferior a 2000 rpm; i,
5.1.3. 2,0 g / kWh si n és igual o superior a 2 000 rpm;
2. Està subjecte a les normes indicades en el paràgraf 5.1.1 de la regla si el vaixell està operant
en una zona de control de les emissions designada en virtut de l'apartat 6 de la present regla;
i,
3. Està subjecte a les normes indicades en el paràgraf 4 d’aquesta regla si el vaixell està
operant fora de zona de control de les emissions de NOx del nivel III.
5.2 A reserva de l'examen que estableix el paràgraf 10 de la present regla, les normes indicades en el
paràgraf 5.1.1 d'aquesta regla no s'apliquen:
1. Als motors dièsel marins instal·lats en vaixells d'eslora (L), segons es defineix aquesta a la
regla 1.19 de l'Annex 1 de el present Conveni, inferior a 24 metres que estiguin específicament
projectats i s'utilitzin exclusivament, per a fins recreatius; tampoc
2. Als motors dièsel marins instal·lats en vaixells amb una potència combinada de propulsió
del motor dièsel, segons la placa d'identificació, inferior a 750 kW, si es demostra de manera
satisfactòria segons el parer de l'Administració que el vaixell no pot complir les normes
estipulades en el paràgraf 5.1.1 de la present regla a causa de limitacions de projecte o
construcció del vaixell
5.3. Les emissions d'òxids de nitrogen procedents de motors dièsel marins regits pel que disposa el
paràgraf 5.1 de la present regla, emeses immediatament després de la construcció i les proves de mar
de vaixells nous, o abans i després de la conversió, reparació i / o obres de manteniment del vaixell o
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el manteniment o reparació d'un motor del nivell II o d'un motor de combustible mixte quan es
prescriu que el vaixell no pot tenir combustible gasós ni càrregues de gas abord en compliment de les
prescripcions de seguretat, per tal de desenvolupar les activitats de la drassana o una altra instal·lació
de reparacions situada en una zona de control de les emissions indicada en el paràgraf 6 de la present
regla, estan exemptes temporalment sempre que es compleixin les següents condicions:
1. el motor compleix els límits d'emissions de NOx de l'nivell II; i
2. el vaixell navega directament des de i fins la drassana o una altra instal·lació de reparacions,
no s'embarca ni desembarca càrrega durant la durada de l'exempció i segueix totes les
instruccions sobre rumb específiques addicionals que li indiqui l'Estat rector del port en el qual
es troba la drassana o la instal·lació de reparacions, si s'escau.
5.4 L'exempció descrita en el paràgraf 5.3 de la present regla només s'aplica durant els períodes
indicats a continuació:
1. en el cas dels vaixells de nova construcció, durant el període que comença en el moment
en què la drassana lliura el vaixell, incloses les proves de mar, i culmina en el moment en què
el vaixell surt directament de la zona de control de les emissions de NOx del nivell III o, pel
que fa als vaixells que tenen instal·lats motors de combustible mixte, el vaixell surt
directament de la zona de control de les emissions de NOx del nivell III o procedeix
directament cap a la instal·lació de presa de combustible gasós més propera adequada per al
vaixell situada a la zona de control de les emissions de NOx de l'nivell III;
2. en el cas dels vaixells que en tinguin un motor de nivell II que estigui sent sotmès a
conversió, manteniment o reparació, durant el període que comença en el moment en què el
vaixell entra a la zona de control de les emissions de NOx del nivell III i navega directament
cap a la drassana o la instal·lació de reparacions, i culmina en el moment en què la drassana o
la instal·lació de reparacions allibera el vaixell i aquest surt directament de la zona de control
de les emissions de NOx del nivell III després d'efectuar les proves de mar, si escau; o

3. en el cas dels vaixells que tenen motors de combustible mixte i s'han sotmès a conversió,
manteniment o reparació, quan es prescrigui que el vaixell no pot portar combustible gasós
ni càrregues de gas abord a causa de les prescripcions de seguretat, durant el període que
comença en el moment en que el vaixell entra a la zona de control de les emissions de Nox
del nivell III o quan es procedeix a la seva desgasificació a la zona de control de les emissions
de NOx del nivell III i navega directament cap la drassana o la instal·lació de reparacions, i
culmina en el moment en què la drassana i / o la instal·lació de reparacions allibera el vaixell
i aquest surt directament de la zona de control de les emissions de NOx del nivell III o navega
directament cap a la instal·lació de presa de combustible gasós més propera adequada per al
vaixell situada a la zona de control de les emissions de NOx del nivell III.
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Zona de control de les emissions
6. A efectes de la present regla, per zona de control de les emissions de NOx del nivell III s'entén
qualsevol zona marítima, incloses les portuàries, designada per l'Organització de conformitat amb els
criteris i procediments indicats en l'apèndix III del present Annex. Les zones de control de les emissions
de NOx del nivell III són:
1. la zona de control de les emissions d'Amèrica del Nord, per la qual s'entén la zona definida
per les coordenades que figuren en l'apèndix VII de el present annex;
2. la zona de control de les emissions del mar Carib dels Estats Units, per la qual s'entén la
zona definida per les coordenades que figuren en l'apèndix VII de el present annex;
3. la zona de control de les emissions del mar Bàltic definida a la regla 1.11.2 de l'Annex I
d'aquest Conveni; i
4. la zona de control de les emissions del mar del Nord definida a la regla 1.14.6 de l'Annex V
de el present Conveni.

Regla 14
Òxids de Sofre (SOx)
Preinscripcions Generals
1. El contingut de sofre de tot fuel utilitzat abord dels vaixells no excedirà els següents límits:
1. 4,50% massa / massa abans de l'1 de gener de 2012.
2. 3,50% l'1 de gener de 2012 i posteriorment; i,
3. 0,50% massa / massa l'1 de gener del 2020 i posteriorment.
2. El contingut mitjà de sofre a escala mundial del fuel residual subministrat per a ús abord dels vaixells
es vigilarà tenint en compte les directrius elaborades per l'Organització.

Preinscripcions aplicables en les Zones de Control de les emissions
3. A efecte de la present regla, les zones de control de les emissions serán:
1. La zona del mar Bàltic que defineix la regla 1.11.2 de l'Annex I i la zona del mar de nord que
defineix la regla 1.14.6 de l'Annex V;
2. La zona d'Amèrica del Nord definida per les coordenades que figuren en el apèndix VII de
el present annex;
3. La zona del mar Carib dels Estats Units definida per les coordenades que figura a l'apèndix
VII de el present annex; i
4. Qualsevol altra zona marítima, incloses les portuàries, designada per l'Organització de
conformitat amb els criteris i procediments indicats en el apèndix III del present Annex.
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4. Mentre els vaixells operin dins de les zones de control de les emissions, el contingut de sofre del
fuel utilitzat abord no ha de passar els següents límits:
1. 1,50% massa / massa abans de l'1 de juliol de 2010;
2. 1,00% massa / massa l'1 de juliol de 2010 i posteriorment; i,
3. 0,10% massa / massa l'1 de gener de 2015 i posteriorment.
4. Amb anterioritat a l'1 de gener de 2020, el contingut de sofre del fuel a què es fa referència
en el paràgraf 4 de la present regla no s'aplica als vaixells que operin a la zona d’Amèrica del
Nord o a la zona del mar Carib dels Estats Units definides en el paràgraf 3, construïts l'1 d'agost
de 2011 o anteriorment, que utilitzin calderes de propulsió que no estiguessin projectades
originalment per funcionar de manera continuada amb combustible destil·lat per a usos
marins o gas natural.
5. El proveïdor ha de demostrar mitjançant la pertinent documentació, segons el que prescriu la regla
18 de aquest annex, el contingut de sofre del fuel esmentat en els paràgrafs 1 i 4 de la present regla.
6. En els vaixells que utilitzin fuel de diferents tipus per complir el que prescriu el paràgraf 4 de la
present regla i que entrin o surtin d'una zona de control de les emissions indicada en el paràgraf 3 de
la present regla, es portarà un procediment per escrit que mostri com s'ha de realitzar el canvi de fuel,
per tal de preveure el temps suficient per netejar el sistema de distribució de combustible de tot fuel
amb un contingut de sofre superior a l'especificat en el paràgraf 4 de la present regla, abans d'entrar
en una zona de control de les emissions. S'anotaran en el llibre registre prescrit per l'Administració, el
volum de fuel amb baix contingut de sofre de cada tanc, així com la data, l'hora i la situació del vaixell
quan es porta a terme una operació de canvi de fuel abans d'entrar en una zona de control de les
emissions o s'iniciï tal operació al sortir.
7. Durant els 12 mesos següents a l'entrada en vigor d'una esmena per la qual es designi una zona
específica de control de les emissions en virtut del que disposa el paràgraf 3 de la present regla, els
vaixells que operin en aquesta zona de control de les emissions estaran exempts de compliment de
les prescripcions dels paràgrafs 4 i 6 de la present regla i de les prescripcions de l'apartat 5 de la
present regla en la mesura que estigui.

2.3.1 Regulació de les emissions NOx
Els requisits de control de NOx de l’OMI al Annex VI del MARPOL s’apliquen segons la regla 13 als
següents motors diésel:
- Motors dièsel amb potència major de 130 kW instal·lats a bord de vaixells construïts més tard de l'1
de gener del 2000.
- Motors dièsel amb potència major de 130 kW instal·lats a bord de vaixells que hagin estat sotmesos
a una gran conversió posterior a l'1 de gener de 2000.
- Motors en què s'hagi incrementat la potència un 10%.
- Motors que hagin estat modificats de manera significativa, el que suposa un augment de les
emissions NOx, com és el cas d'un canvi del turbocompressor.
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La OMI regula les emissions de NOx per nivells, any de construcció del vaixell i velocitat nominal del
motor.

Figura 3 | MARPOL Annex VI – Limits d’emissió NOx
Font: America Nautical Services

LIMIT DE NOX
NIVELL

DATA DE CONSTRUCCIÓ DEL VAIXELL
n<130

130<n<1999

n≥2000

I

1 de Gener de 2000

17,0

45·n(-0,2)

9,8

II

1 de Gener de 2011

14,4

44·n(-0,23)

7,7

II

1 de Gener de 2016

3,4

9·n(-0,2)

2,0

Taula 2 | Limit d’emissions de NOx segons MARPOL VI
Font: pròpia

La taula 2 fa referència als limits basats en les revolucions per minut (rpm) del motor (n) i el any de
construcció.
Les revolucions menors de 130 rpm corresponen a grans motors, 130-2000 rpm a motors mitjans i les
superiors a 2.000 a motors d'alta velocitat.
Nivell I: 17,0 g-Nox/kW-hr.
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Nivell II: reducció d’entre 15,5% i 21,8% del nivell I. 14,4 g-NOx/kW-hr. Aplicable als nous
motors instal·lats en vaixells construïts a partir d'l'1 de gener del 2011.
Nivell III: reducció del 80% del nivell I. 3,4 g-NOx/kW-hr. Aplicable als nous motors instal·lats
en vaixells construïts a partir de l'1 de gener de 2016.

No obstant, el nivell III no s’aplica a motors marins diésel en vaixells:
-

D’eslora inferior a 24 metres que estiguin específicament projectats i s'utilitzin exclusivament,
per a fins recreatius
De potència de propulsió menor de 750 kW en aquells casos on el seu disseny o construcció
impedeixen el compliment de les limitacions d’emissió
Quan es troben fora de la zona ECA, aquests aplicaran el nivell II

El control de les emissions de NOx es porta a terme mitjançant el compliment de les prescripcions de
reconeixement i certificació que condueixen a l'expedició de el Certificat internacional de prevenció
de la contaminació atmosfèrica per a motors (EIAPP).

2.3.3 Regulació de les emissions SOx
El contingut de sofre de tot fueloil que s'utilitza abord dels vaixells no pot excedir els límits de:
- 4,5% massa / massa abans de l'1 de gener del 2012
- 3,5% massa / massa posterior a l'1 de gener de 2012
- 0,5% massa / massa a partir de l'1 de gener de 2020, és a dir, l'actual límit que pot emetre
un vaixell en òxids de sofre i matèria particulada
Les zones de control d'emissions establertes per a aquests gasos són les zones del Mar Bàltic i la zona
del Mar del Nord, la zona d'Amèrica del Nord, la zona del Mar Carib dels Estats Units i qualsevol altre
zona marítima , inclosa les portuàries , que designi l'Organització.
En el cas que els vaixells operin dins de les zones de control de les emissions, el nivell del contingut de
sofre del fuel utilitzat abord no pot excedir:
- 1,50% massa / massa abans de l'1 de juliol del 2010
- 1,00% massa / massa posterior a l'1 de juliol de 2010
- 0,10% massa / massa a partir de l'1 de gener de 2015, és a dir, l'actual límit que es pot
emetre d'aquests gasos a les zones de control de les emissions

20

Figura 4 | MARPOL Annex VI – Limits d’emissió SOx
Font: America Nautical Services

2.4 Zones de control d’emissions ECA
En l'actualitat el transport marítim és un dels principals contaminants, a causa de la gran afluència de
vaixells operatius al voltant de tot el món. Encara que un vaixell pot contaminar de diverses maneres,
ja sigui pel sistema d'aigua de llast, escombraries i aigües negres produïdes en el dia a dia a bord, les
incrustacions marines i l'ús de lubricants, un dels més perjudicials és l'emissió de gasos a l'atmosfera
a causa de l'ús de motors de combustió interna.
Per aquest motiu l'OMI va prendre les mesures necessàries per impedir l'ús de combustibles altament
contaminants, encara que no de manera immediata ja que els combustibles, mètodes o equips
necessaris per reduir les emissions tenen alts costos, el que pot afectar greument el comerç marítim,
no només als vaixells sinó també a les infraestructures de ports i terminals.
No obstant, s'han pres accions davant aquesta situació i han sorgit les anomenades Zones ECA, àrees
marítimes que tenen una gran contaminació atmosfèrica a causa de l'activitat del trànsit marítim.
Els vaixells que operen tant fora com dins de les zones ECAs conseqüentment operen amb diferents
tipus de combustibles amb l'objectiu de complir els límits d'emissió establerts. El vaixell ha d'haver
canviat completament el combustible que farà servir a la zona ECA prèviament a entrar a aquesta
zona. De la mateixa manera, el canvi de combustible que utilitzarà fora d'una zona ECA no es realitzarà
fins que el vaixell no hagi sortit completament d'aquesta zona.
Es de caràcter obligatori deixar per escrit tot el procediment realitzat abord sobre el canvi de
combustible al llibre de registre d'hidrocarburs (es registraran les quantitats de combustible
reglamentari, així com la data, hora i situació del vaixell).
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2.4.1

Designació de les Zones ECA

Per tal d’asignar una zona com ECA cal demostrar que s'ha de reduir, controlar i prevenir les emissions
per part dels vaixells en aquestes zones i incloure quin tipus d'emissions es volen controlar (NOx, SOx,
PM) o les tres. Aquesta demostració es fa mitjançant una proposta per a la designació d'una àrea
específica i ha de ser presentat per Part / les Parts en l'OMI. Quan dos o més Parts tenen un interès
comú en una àrea en concret, han de formular una proposta coordinada.
Els procediments per a la designació d'una zona com a ECA s'estableixen a l'apèndix III de l'Annex VI
del MARPOL:
Criteris i procediments per a la designació de zones de control d'emissions – Apèndix III
1. Objectius
1.1 El present apèndix té per objectiu proporcionar a les Parts els criteris i procediments per formular
i presentar propostes de designació de zones de control de les emissions i exposar els factors que ha
de tenir en compte l'Organització per tal d’avaluar aquestes propostes.
1.2 Les emissions de NOx, SOx i matèria particulada procedents dels vaixells de navegació marítima
contribueixen a les concentracions ambientals de la contaminació atmosfèrica a les ciutats i les zones
costaneres de tot el món. Entre els efectes perjudicials per a la salut dels éssers humans i el medi
ambient associats a la contaminació atmosfèrica es troben la mortalitat prematura, les malalties
cardiopulmonars, el càncer de pulmó, les afeccions respiratòries cròniques, l'acidificació i
l'eutrofització.
1.3 L'Organització considerarà l'adopció d'una zona de control de les emissions quan es demostri que
és necessari per prevenir, reduir i controlar les emissions de NOx, SOx i matèria particulada o els tres
tipus d'emissions procedents dels vaixells.
2. Procés per a la designació de zones de control de les emissions
2.1 Només les Parts poden proposar a l'Organització la designació d'una zona de control de les
emissions de NOx, SOx i matèria particulada o dels tres tipus d'emissions. Quan dos o més parts
comparteixin l'interès per una zona particular, aquestes parts haurien de formular una proposta
conjunta.
2.2 Tota proposta per designar una zona donada com a zona de control de les emissions hauria de
presentar-se a l'OMI de conformitat amb les regles i procediments establerts per l'Organització.
3. Criteris per a la designació d'una zona de control de les emissions
3.1 Tota proposta haurà d'incloure el següent:
1 Una clara delimitació de la zona proposada per a l’aplicació, juntament amb una carta de
referència on s'indiqui aquesta zona;
2 El tipu o tipus d'emissions que són controlats a la proposta (És a dir, NOx, SOx i matèria
particulada, o els tres tipus d'emissions);
3 Una descripció de les poblacions humanes i de les zones ambientals que corren el risc de
patir els efectes de les emissions dels vaixells;

22

4 Una avaluació que demostri que les emissions dels vaixells que naveguen a la zona
proposada per a l'aplicació contribueixen a les concentracions ambientals de la contaminació
atmosfèrica o als efectes perjudicials per al medi ambient. Dita avaluació inclourà una
descripció dels efectes de les emissions de què es tracti en la salut dels éssers humans i el
medi ambient, com ara els efectes perjudicials en els ecosistemes terrestres i aquàtics, les
zones de productivitat natural, els hàbitats crítics, la qualitat de l'aigua, la salut dels éssers
humans i si és el cas, a les zones d'importància cultural i científica. S'indicaran les fonts de les
dades manejades, així com les metodologies utilitzades;
5 La informació relativa a les condicions meteorològiques de la zona proposada per a
l'aplicació en relació amb les poblacions humanes i les zones ambientals que es puguin veure
afectades, en particular els vents dominants o les condicions topogràfiques, geològiques,
oceanogràfiques, morfològiques o d'un altre caràcter que contribueixin a les concentracions
ambientals de la contaminació atmosfèrica o als efectes perjudicials per al medi ambient;
6 La naturalesa del trànsit marítim a la zona de control de les emissions proposades, incloses
les característiques i densitat del trànsit esmentat;
7 Una descripció de les mesures de control adoptades per la Part o Parts respecte de les fonts
terrestres d'emissions de NOx, SOx i matèria particulada que afecten les poblacions humanes
i les zones ambientals en perill i que estan en vigor i s'apliquen , juntament amb les que
s'estiguin examinant amb vista a la seva adopció en relació amb el que disposen les regles 13
i 14 de l'Annex VI; i,
8 Els costos relatius de reduir les emissions procedents dels vaixells per comparació amb els
de les mesures de control de terra i les repercussions econòmiques en el transport marítim
internacional.

3.2 Els límits geogràfics de la zona de control de les emissions es basaran en els criteris pertinents
abans esmentats, incloses les emissions i deposicions procedents dels vaixells que naveguin a la zona
proposada, les característiques i densitat del trànsit i el règim de vents
4. Procediments per a l'avaluació i adopció de zones de control de les emissions per l'Organització.
4.1 L'Organització d'examinar tota proposta que li presentin una o diverses Parts.
4.2 A l'avaluar la proposta, l'Organització tindrà en compte els criteris que s'han d'incloure en cada
proposta que es presenti per a la seva aprovació, segons s'indiquen en la secció 3 anterior.
4.3 La designació d'una zona de control de les emissions es realitzarà per mitjà d'una esmena del
present annex, que s'examinarà, adoptarà i farà entrar en vigor de conformitat amb el que disposa
l'Article 16 de el present Conveni
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En resum, la solicitud d’una zona ECA ha d’incloure el següent:
 Una definició clara de la zona marítima proposada
 La descripció de les zones de risc, tant en terra com a mar, a causa de l'impacte d'emissions
dels vaixells
 L'avaluació de la contribució dels vaixells a les concentracions de contaminació de l'aire o
dels impactes ambientals negatius
 L’informació pertinent relativa a les condicions meteorològiques en l'àrea proposada per a
l’aplicació de les poblacions humanes i de les àrees en risc del medi ambient
 La descripció del trànsit marítim en l'àrea proposada d'implantació
 La descripció de les mesures de control adoptades
 Els costos relatius de la reducció d'emissions dels vaixells en comparació amb els controls
basats en terra
 L'avaluació dels impactes econòmics en el transport marítim en el comerç internacional
Les zones ECA establertes en la actualitat són les següents:
1. Zona del mar Bàltic - definida en l'Annex I del Conveni MARPOL (Només per als SOx);
2. Zona del Mar del Nord - definida en l'Annex V del Conveni MARPOL (només per als SOx);
3. Zona d'Amèrica del Nord (que va entrar en vigor l'1 d'agost de 2012) - definida en l'apèndix
VII de l'Annex VI del Conveni MARPOL (SOx, NOx i PM); i
4. Zona del mar Carib dels Estats Units (que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014) - definida a
l'apèndix VII de l'Annex VI del Conveni MARPOL (SOx, NOx i PM).

Figura 5 | Zones de Control d’Emissions
Font: America Nautical Services
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Per tal de complir les especificacions de les zones ECA, es pot fer de tres maneres diferents:
a) Canvi de combustible a un baix en sofre
b) Canvi a combustible de GNL
c) Aplicar sistemes post-tractament de gasos d'escapament i l'ús de combustibles convencionals.
La primera opció consisteix en l'ús de qualsevol combustible que compleixi els requisits que estableix
la normativa. Aquests poden ser destil·lats de petroli refinats: MGO (Marine Gas Oil) o MDO (Marine
Diesel Oil). Aquests combustibles tenen la principal desavantatge de l'encariment del seu ús i per això
són només utilitzats en les zones protegides, la qual suposa el canvi de combustible segons sigui precís.
L'ús del gas natural liquat (GNL) com a combustible en vaixells és una opció ambiental i
econòmicament atractiva i que podria adoptar una posició més elevada al combustible residual. Els
avantatges del GNL són la seva alta eficiència i el seu menor impacte ambiental. Mentre que els seus
principals desavantatges són el gran espai que cal per al seu emmagatzematge en els vaixells i la
conseqüent pèrdua de capacitat de càrrega transportada. També suposa la transformació de les
infraestructures dels ports que permetin i que garanteixin l'abastament. A manera de comparativa, la
Taula 2 reflecteix les diferències en les emissions atmosfèriques (sofre, nitrogen, partícules i carboni)
de 3 tipus de combustibles marins usuals i de el gas natural.

Taula 3 | Emissions segons el tipus de combustible
Font: Obras Públicas, 2012. Maritime transport: From SECA to ECA. (3537).

El principal debat que es planteja amb les zones ECA està focalitzat entre els grups de la indústria que
manifesten inquietuds sobre les "conseqüències negatives" de la limitació i els que defensen la seva
implantació i la seva ampliació. Alguns afirmen que la regulació debilita la competitivitat, i altres,
sostenen que les regulacions són essencials per a la salut i el medi ambient, i pretenen una indústria
naval d'innovació i ecològica dins d'una competitivitat equilibrada.
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Avantatges

Desavantatges

Disminució de la contaminació generada

Augment del preu del noli

Protecció del medi ambient

Pèrdua de competitivitat entre els ports

Protecció de la salut humana

Posible desviament de les rutes de transport
a altres països fora de les zones ECA

Desenvolupament industrial eficient

Alt cost d’adaptació a la nova normativa en
refineríes, naus i ports

Aportació d’energies renovables

Pèrdua de competència en el negoci de
‘bunkering’

Generació de llocs de treball

Modificació dels mètodes de transport

Desenvolupament naval ecològic

Incertesa política en les zones ECA

Taula 4 | Avantatges i desavantatges de la limitació d’emissions a les zones ECA
Font: pròpia

Les conseqüències a curt termini serien principalment econòmiques i amb un impacte immediat, que
es traduirien en un augment considerable dels costos marítims dins de les zones ECA. Pel que fa als
beneficis, es pot afirmar que són nombrosos i necessaris, però més difícils de quantificar, i amb
repercussió a mig i llarg termini. A la Taula 4 es mostra un resum dels riscos i beneficis segons el cost
d'implantació de les zones ECA.
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CAPÍTOL 3. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

3.1 Canvi climàtic
A causa de la creixent industrialització i urbanització del món, ens enfrontem a una amenaça
existencial pel que fa al canvi climàtic i escalfament global. Segons els científics, si continuem explotant
la Terra i els recursos disponibles a aquest ritme, les conseqüències seran devastadores, ja que tindran
implicacions sobre el lloc on vivim, la forma en què cultivem aliments i altres serveis vitals per al nostre
benestar.
S’han fet enormes incidències per augmentar la nostra comprensió respecte al canvi climàtic i les seves
causes i plasmar una imatge més clara dels impactes actuals i futurs. La investigació també està donant
llum a les accions que es poden prendre per limitar la magnitud del canvi climàtic o adaptar-se als seus
impactes. Presentem l’evidència que les activitats humanes, especialment la crema de combustibles
fòssils, són responsables de gran part de l’escalfament i els canvis relacionats que s’observen a la terra.
Les nostres capes de gel polar han anat reduint-se a un nivell alarmant que augmenta el contingut
d’aigua dels rius, oceans i llacs; ara les ones de calor més intenses són força habituals a diversos llocs
del món. Les temperatures mitjanes mundials continuaran augmentant durant les properes dècades,
en gran part a causa de l’emissió descontrolada i no regulada de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera produïda per les activitats humanes. Segons el Grup Intergovernamental d'Investigació
sobre el Canvi Climàtic de l'IPCC5, Intergovernmental Panel on Climate Change, es preveu un augment
de la temperatura de 2,5 a 10 graus Fahrenheit durant el proper segle.

Figura 1 | Canvi de la temperatura mitjana anual de la superficie, en graus
Font: NOAA https://www.noaa.gov/climate

5The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC): És una organització intergovernamental de les Nacions

Unides, amb
sede a Ginebra, la qual la seva missió és proveir a el món amb una opinió objectiva i científica sobre el canvi climàtic, els seus
impactes i riscos naturals, polítics i econòmics i les opcions de resposta possibles.
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En la Figura 1, els punts indiquen regions on el canvi projectat és gran en comparació amb la
variabilitat interna natural6 (és a dir, superior a dues desviacions estàndard de variabilitat interna
en mitjans de 20 anys). Les línies diagonals mostren les regions on el canvi projectat és inferior a
una desviació estàndard de la variabilitat interna natural en mitjans de 20 anys.

Figura 2 | Canvi de la precipitació mitjana anual, en percentatges
Font: NOAA https://www.noaa.gov/climate

Figura 3 | Canvi del nivell mitjà anual del mar, en metres
Font: NOAA https://www.noaa.gov/climate

6

Denota les variacions de l'estat mitjà i altres característiques estadístiques (desviació típica, successos extrems, etc.) del
clima a totes les escales espacials i temporals més àmplies que les dels fenòmens meteorològics. La variabilitat pot ser
degut a processos interns naturals de sistema climàtic (variabilitat interna) o a variacions deol forçament extern natural
o antropogènic (variabilitat externa)
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En la Figura 2, els punts indiquen regions on el canvi projectat és gran en comparació amb la
variabilitat interna natural (és a dir, superior a dues desviacions estàndard de variabilitat interna en
mitjans de 20 anys). Les línies diagonals mostren les regions on el canvi projectat és inferior a una
desviació estàndard de la variabilitat interna natural en mitjans de 20 anys.
El canvi climàtic es tracta d'un fet persistent, és a dir, que tot i posar fi des d'ara, el problema es
mantindria durant dècades a causa dels llargs temps de residència dels productes implicats. Aquest
impacte, és exponencial, el que significa que la seva variable es duplica en intervals de temps que
són cada vegada més curts, segons la representació parabòlica d'una equació de segon grau.
Aquesta exponencialitat mostra directament la rapidesa a la qual s'està produint en concordança
amb la intensitat de les activitats humanes i les emissions que produeixen.
La temperatura ha estat un indicador clau per l’estudi d’aquest fenomen durant els anys. Les
temperatures de l'atmosfera baixa (troposfera) s'han incrementant entre 0,12 i 0,22 °C cada dècada
des de 1979. Es creu que abans de 1850 les temperatures van ser estables amb fluctuacions locals o
regionals, com ara el Període d'Escalfament Medieval o la Petita Edat de Gel.
La figura 4 es una clara mostra del comentat anteriorment, es veu que des de els anys 1880 fins al
1935 aproximadament, les temperatures eren estables amb petites fluctuacions. No es fins 1940 que
observem anomalies de temperatura fins l’actualitat.

Figura 4 | Índex de temperatura global en la troposfera des de 1880-2020
Font: Goodar Institute for Space Studies https://www.giss.nasa.gov/
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Quins fets condueixen a un canvi climàtic?
3.1.1

Urbanització

Tant l’escalfament global com la urbanització poden incrementar l’escalfament a les ciutats i els seus
voltants. Aquest efecte afecta més les temperatures nocturnes que les diürnes a causa de l’efecte
Heat Island7. L’augment de la urbanització també pot intensificar les precipitacions extremes a la ciutat
o al vent de les zones urbanes.

Figura 5 | Mostra d’exemple d’efecte Heat Island (Tokyo)
Font: Japan Meteorological Agency http://www.data.jma.go.jb/

En la Figura 5 s’observa com les temperatures a Tokyo (ciutat) són més elevades que les dels
voltants (zones rurals o suburbanes).

3.1.2

Degradació de la terra

Una gran part de la superfície terrestre lliure de gel de la Terra està sotmesa a una degradació induïda
per l’ésser humà que condueix a l’erosió del sòl dels camps agrícoles. El canvi climàtic empitjora la
degradació de les terres, particularment a les zones costaneres baixes, deltes dels rius, zones de secà
i a les zones de permafrost8. Les persones que viuen en zones ja degradades o desertificades es veuen
cada vegada més afectades negativament pel canvi climàtic.

7

L’efecte Heat Island és una situació urbana, d'acumulació de calor per la immensa presencia de formigó i altres
materials absorbents de calor. Aquest efecte es presenta a les grans ciutats i consisteix en la dificultat de la
dissipació de la calor durant les hores nocturnes, mentres que en àrees no urbanes, es refreden notablement
per la falta d'acumulació de calor.
8

Capa de terra permanentment congelada però no permanentment coberta de gel o neu, aquestes es troben
en les regions polars.
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3.1.3

Creixement de la pobablació

L’augment de la població mundial que, al seu torn, modifica el consum per càpita d’aliments, pinsos,
fibra, fusta i energia ha provocat taxes d’ús de terra i aigua dolça sense precedents, ja que l’agricultura
representa actualment el 70% del consum global d’aigua dolça. L’expansió de les àrees agrícoles i
forestals, inclosa la producció comercial, i la millora de la productivitat agrícola i forestal han donat
suport al consum i a la disponibilitat d’aliments per a una població creixent. Amb la gran variació
regional, aquests canvis han contribuït a augmentar les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle,
a la pèrdua d’ecosistemes naturals (per exemple, boscos, sabanes, pastures naturals i aiguamolls) i a
la disminució de la biodiversitat.

3.1.4

L'explotació dels recursos de la terra

La terra proporciona la base per a moltes de les funcions i serveis de l'ecosistema, com la producció
d'aliments, pinsos, fibra, fusta i energia, inclosos els serveis culturals i reguladors que són essencials
per a la humanitat. La crema de combustibles fòssils com el carbó i la fusta contribueix a l'alliberament
de gas CO2 a l'atmosfera, de manera similar, el cultiu de camps d’arròs allibera el gas metà a
l'atmosfera.

3.2 Gasos d’efecte hivernacle
Els vaixells emeten diversos contaminants per l'escalfament global, inclosos diòxid de carboni (CO2),
diòxid de nitrogen (NO2), dióxid de sofre (SO2) i partícules en suspensió (PM). Tots aquests
contaminants contribueixen directament al canvi climàtic global, ja sigui actuant com a agents que
atrapen la calor a l’atmosfera o indirectament ajudant a la creació de gasos d’efecte hivernacle
addicionals.

Figura 6 | Gasos d’efecte hivernacle
Font: pròpia
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Cal assenyalar que l'efecte hivernacle en si no només no és perjudicial, sinó que és necessari perquè
hi hagi vida al nostre planeta. Sense l'efecte hivernacle natural generat pels seus dos gasos principals,
el diòxid de carboni i el vapor d'aigua, la temperatura atmosfèrica mitjana de la Terra no seria de 15°
C, temperatura òptima que permet l'existència de al menys deu milions d'espècies, sinó de -20 ° C, de
manera que les condicions de vida serien molt més difícils.
Des de la Revolució Industrial, els humans hem emès quantitats creixents de gasos d'efecte hivernacle,
principalment diòxid de carboni, que s'estan acumulant a l'atmosfera. Aquests gasos d’efecte
hivernacle produïts per humans incrementen l’efecte hivernacle natural i fan que el planeta s’escalfi.
Com més diòxid de carboni alliberem, més calent serà el planeta.
L'augment de les temperatures mundials donarà lloc a una sèrie de canvis catastròfics a tot el món
incloses les sequeres, les tempestes fortes, les inundacions de zones baixes per l’augment del nivell
del mar, l’extinció de moltes espècies i una important interrupció en la producció mundial d’aliments.
Els oceans no s’han salvat de les pressions del canvi climàtic i a mesura que s’afegeix més diòxid de
carboni i calor al sistema climàtic, els oceans absorbeixen una quantitat considerable de cadascun
d’ells, provocant canvis significatius, canvis que seran devastadors per a moltes de les espècies,
inclosos els humans, que depenen dels oceans.

3.2.1

Diòxid de carboni CO2

Descripció
El diòxid de carboni (CO2) és un gas incolor i inodor compost per un àtom de carboni i dos d'oxigen en
enllaços covalents. El CO2 forma part de la naturalesa i és indispensable per a la vida a la Terra. Si no
hi hagués CO2, les plantes no existirien, ja que aquestes ho necessiten per fer la fotosíntesi.

Figura 7 | Composició química del diòxi de carboni; 𝐶𝑂2
Font: Institut per a la Salut Geoambiental
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Com es produeix?
El diòxid de carboni és producte de la respiració de tots els organismes aerobis. El CO2 torna a les
aigües gràcies a les brànquies dels peixos i a l’aire mitjançant els pulmons dels animals terrestres,
inclosos els humans.
Pel que fa a l’indústria, es produeix diòxid de carboni durant els procesos de descomposició de
materials orgànics i la fermentació de sucres en la fabricació de vi, cervesa i pà.
I per últim però no menys important, es produeix per la combustió de fusta (llenya), carbohidrats i
combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas natural.

Quins efectes té?
A més de l'escalfament global produït pels gasos d'efecte hivernacle, el diòxid de carboni també
afecten als animals, éssers humans, plantes i el medi marí.
Per els animals, aquest gas no és tòxic en petites dosis, però mata per asfíxia a partir d'un cert llindar
i durada a l'exposició de CO2.
En les plantes a dosis menors ajuda a estimular el seu creixement, però només enriqueix fins a cert
límit ja que un cop sobrepassats els llindars, el gas pot generar l'acció oposada.
En els humans el CO2 només és tòxic en altes concentracions. El nostre sistema respiratori i circulatori
és molt sensible al diòxid de carboni ja que un petit increment en la concentració de CO2 en l'aire
inspirat, accelera gairebé immediatament el ritme respiratori.
- A partir de 0,1%, (1000 ppm5), el CO2 es converteix en un dels factors d'asma. Aquesta concentració
és el màxim permès per al disseny de sistemes d'aire condicionat, a l'interior dels edificis i dels
habitatges.
- Per sobre de 0,5%, (5000 ppm), és l'exposició ocupacional màxima que es permet en la majoria dels
països, i el màxim permès per al disseny d'equips d'aire condicionat en els avions el qual no ha de
sobrepassar-lo.
- 3 vegades aquesta taxa (1,5%, o 15000 ppm) és l'exposició laboral màxima per un màxim de 10
minuts.
- A partir de 4% de CO2 en l'aire, (40000 ppm) s'arriba al llindar d'efectes irreversibles sobre la salut.
Aquest és el llindar mínim que obliga a una evacuació immediata del establiment.
- A partir del 10% i una exposició superior a 10 minuts sense un recurs de reanimació ràpida, es
produeix la mort.

3.2.1.1 La descarbonització en el sector marítim
Els vaixells són una font important de diòxid de carboni, el principal motor del canvi climàtic i
l’acidificació dels oceans. Els humans creen diòxid de carboni principalment cremant combustibles a
base de carboni, com ara fusta, petroli i carbó. El diòxid de carboni és un gas d’efecte hivernacle i es
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troba de forma natural a l’atmosfera terrestre, on juga un paper en la regulació de la temperatura de
la Terra.
L’Organisme científic líder mundial que avalua el canvi climàtic, el Grup Intergovernamental sobre el
Canvi Climàtic (IPCC), va concloure al 2007 que s'està produint un gran escalfament i que el diòxid de
carboni i altres contaminants són sens dubte la causa. Durant els darrers anys, els nivells de diòxid de
carboni a l’atmosfera han oscil·lat generalment entre 180 i 300 parts per milió (ppm) , una taxa de
més de 2 ppm per any. Només al 2007, els humans van afegir 19.000 milions de tones mètriques
addicionals de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Figura 8 | Contingut de CO2 registrat a l’atmosfera desde 1750-2019
Font: NOAA https://www.noaa.gov/climate

L'Organització Marítima Internacional (OMI) va calcular que els vaixells oceànics van llançar 1.200
milions de tones mètriques de diòxid de carboni el 2007. Això equival a les emissions anuals de gasos
d'efecte hivernacle de més de 205 milions de vehicles, o més vehicles que els registrats a tot els Estats
Units el 2006 (135 milions). El transport marítim és responsable de més del tres per cent de les
emissions mundials de diòxid de carboni i aquest fenòmen està creixent. Durant les darreres tres
dècades, la indústria del transport marítim ha crescut una mitjana del cinc per cent anual. L’OMI
prediu que, sense introduir mesures per reduir les emissions derivades del transport marítim, les
emissions de diòxid de carboni de la indústria podrien augmentar fins a les 1.480 milions de tones
mètriques el 2050, el que equival a posar 65 milions de vehicles nous a la carretera.
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Figura 9 | Emissions de CO2 al 2007
Font: UNSD

El transport marítim és la principal font de gasos d’efecte hivernacle per la contaminació del aire i
aquest fenòmen s’intensifica més durant les temporades altes a les nostres costes. El mapa que es
mostra a la figura 9, mostra les emissions de dióxid de carboni de la flota naviliera durant el 2015 i
s’ha desenvolupat utilitzant dades de seguiment dels vaixells via satèl·lit. Com es pot observar, les
embarcacions emeten emissions de CO2 gairebé a quasi totes les zones del món pero és a les costes
on es troba la major concentració d’aquestes.
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Figura 10 | Emissions de CO2
Font: UNSD

Les fortes concentracions d’emissions prop de la costa degraden la qualitat de l’aire i perjudiquen la
salut humana. Tot i que les nacions s'han compromès a reduir les seves emissions de gasos d'efecte
hivernacle en virtut de l'Acord de París9, el sector marítim internacional desenvolupa la seva pròpia
estratègia que l'Organització Marítima Internacional va fer l'abril del 2018.
L’estratègia de l’OMI té com a objectiu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle internacionals
com a mínim un 50% el 2050 en comparació amb els nivells del 2007 i eliminar-les completament tan
aviat com sigui possible aquest segle.
La descarbonització completa del sector marítim internacional serà una tasca important. La normativa
actual de l'OMI redueix la intensitat de carboni dels nous vaixells, però ignora la flota existent, ja que
els vaixells poden durar entre 20 i 30 anys o més, per la qual cosa és important que els nous vaixells i
els vaixells existents siguin el més eficients possible.

9

Acord de París: és un acord dins del marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic que estableix mesures
per a la reducció de les emissions d’efecte hivernacle (GEH). L’acord busca mantenir l’augment de la temperatura
global mitjana per sota dels 2ºC per sobre dels nivells pre-industrials, i perseguir esforços per limitar l’augment
a 1.5ºC, reconeixent que això reduiria significativament els riscos i efectes del canvi climàtic.
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3.2.2

Diòxid de Sofre SO2

Descripció
El diòxid de sofre és un gas incolor, irritant, amb una olor penetrant que es comença a percebre des
de 0,3 a 1,4 ppm i és perfectament distingible a partir de 3 ppm -parts per milió-. La seva densitat és
el doble que la de l'aire. No és un gas inflamable, ni explosiu i té molta estabilitat, és molt soluble en
aigua i en contacte amb ella es converteix en àcid sulfúric. Consisteix en un àtom de sofre i dos
d'oxigen.

Figura 11 | Composició química de diòxid de sofre, 𝑆𝑂2
Font: Institut per a la Salut Geoambiental

Durant el seu procés d'oxidació en l'atmosfera, aquest gas forma sulfats els quals formen part del
material particulat PM10. En presència d'humitat, el diòxid de sofre forma àcids en forma d'aerosols i
es produeix una part important del material particulat secundari o fi (PM2.5). El SO2 és el responsable
de la pluja àcida.
Tant l'exposició a sulfats com als àcids derivats del SO2, comporten greus riscos per a la salut ja que
aquests passen directament al sistema circulatori humà a través de les vies respiratòries.

Com es produeix?
La principal font d'emissió de diòxid de sofre a l'atmosfera és la combustió de productes petrolífers i
la crema de carbó en centrals elèctriques i calefaccions centrals. Existeixen també algunes fonts
naturals, com és el cas dels volcans.
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Quins efectes té?
La contaminació de l'aire per SO2 causa els següents efectes:
-Dificultat per respirar
-Inflamació de les vies respiratòries
-Irritació ocular per formació d'àcid sulfurós sobre les mucoses humides
-Alteracions psíquiques
-Edema pulmonar
-Aturada cardíaca
-Col·lapse circulatori
-Queratitis

El diòxid de sofre (SO2) també s'ha associat a problemes d'asma i bronquitis crònica, augmentant la
mortalitat en persones grans i nens. Els asmàtics i les persones amb malalties pulmonars obstructives
cròniques i amb problemes cardíacs són els més sensibles a l'efecte del SO2.
El sofre és un verí altament nociu per a la salut de les persones, però són les plantes les que menys
toleren els efectes. Per exemple, un nivell de 300 mg / m3 (micro gram per metre cúbic d'aire) és un
valor que implica potencial risc per a la salut humana, però per als arbres, només un valor de 200 mg
/ m3 ja es considera molt greu. Per això, la contaminació per òxids de sofre (SOx) estan relacionats
amb el dany a la vegetació, deteriorament dels sòls, materials de construcció, monuments històrics
en pedra i cursos d’aigua.
Curiosament, tot i ser un contaminant molt perjudicial, és també un additiu alimentari molt utilitzat
al tenir característiques conservants i antibacterianes. Es coneix com E220 i s'empra en vins, cerveses,
sucs, caramels, rovells d'ou i altres productes amb ou.
Pel que fa als efectes del seu consum, en dosis baixes provoca irritacions en el tub digestiu i fa inactiva
la vitamina B. En grans dosis pot provocar mals de cap, nàusees, vòmits, al·lèrgia, irritació dels
bronquis i asma.

3.2.3

Diòxid de Nitrogen NO2

Descripció
El diòxid de nitrogen NO2 és un compost químic gasós de color marró groguenc format per la
combinació d'un àtom de nitrogen i dos d'oxigen. És un gas tòxic i irritant. El NO2 al costat del NO, òxid
nitros, són coneguts com NOx i són alguns dels principals contaminants a les ciutats.
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Figura 12 | Composició química de diòxid de nitrogen, 𝑁𝑂2
Font: Institut per a la Salut Geoambiental

Com es produeix?
A la naturalesa es produeix pels incendis forestals o les erupcions volcàniques. També es produeix de
forma natural per la descomposició de nitrats orgànics. El volum total que es produeix de forma
natural és infinitament menor que el que es produeix per efecte de l'home.
La major part té el seu origen en l'oxidació de NO que es produeix en la combustió dels motors dels
vehicles, fonamentalment els dièsel. El NO emès pels motors, un cop a l'atmosfera, s'oxida i es
converteix en NO2. És també un potenciador del material particulat, sobretot de partícules fines MP2,5
que són les més perjudicials. En la seva reacció amb la llum UV de el sol és un precursor de O3 , ozó
troposfèric.

Quins efectes té?
Els òxids de nitrogen provinents dels processos de combustió en concentracions de curta durada
superiors a 200mg / m3, són un gas tòxic que causa una important inflamació a les vies respiratòries.
Estudis epidemiològics ho han relacionat amb l'augment de bronquitis en nens asmàtics i reducció de
la capacitat pulmonar. Altres efectes menors són la irritació ocular i de les mucoses. Existeixen alguns
estudis que apunten a un increment en la mortalitat tot i que encara no està prou ben establert que
la causa sigui només l'exposició a NO2.

3.2.4

Partícules en suspensió (PM)

Descripció
Les partícules en suspensió, o fum negre, no són veritablement un gas d'efecte hivernacle, ja que són
sòlides i escalfen l'atmosfera de diferent manera que un gas. No obstant això, provoquen un efecte
hivernacle significatiu. De fet, s'estima que el fum negre podria ser el responsable del 25% de
l'escalfament global.
El fum negre està format per partícules microscòpiques originades per la combustió incompleta de la
matèria orgànica, especialment de combustibles fòssils. A causa que pot accelerar el desgel, el fum
negre té un paper molt destacat en el canvi climàtic de l'Àrtic.
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Es classifiquen segons la seva mida i segons com es comporten al respirar-les:
 Partícules de diàmetre igual o inferior a 10 μm (PM10) : Solen arribar més enllà de la gola
 Partícules de diàmetre igual o inferior a 2,5 μm (PM2,5) : Poden arribar fins als pulmons.
 Partícules ultrafines, amb un diàmetre igual o inferior a 0,1 μ𝑔 : Poden arribar a passar dels
alvèols pulmonars a la sang.
Com es produeixen?
El material particulat s'origina des de fonts naturals com la pols aixecada per tempestes, erupcions
volcàniques i altres, des del mar per l'evaporació i esquitxat de gotes d'aigua. L'altre gran contribuent
a nivell urbà són les emissions generades per l'home, anomenades fonts antropogèniques.

Quins efectes tenen?
Els efectes per a la salut de les partícules PM10 i PM2,5 es deuen tant a exposicions a curt termini
(hores o dies) com a exposicions a llarg termini (mesos o anys). Les partícules més perilloses són les
més fines ja que, en inhalar-les, poden arribar a les zones perifèriques dels bronquíols i alterar
l’intercanvi pulmonar de gasos.
Els efectes per a la salut són un augment d’afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara
l’agreujament de l'asma i dels símptomes respiratoris, i un increment de la mortalitat per malalties
cardiovasculars i respiratòries i per càncer de pulmó. D’altra banda, d’acord amb l’Agència
Internacional de Recerca sobre el Càncer, les partícules en suspensió de l’aire són carcinògenes per
als humans.
A més, s’ha comprovat que l’exposició a PM pot afectar el desenvolupament pulmonar en nens i que
està associada a resultats adversos relacionats amb l’embaràs com el baix pes en néixer, el part
prematur i el naixement de nounats petits per a la seva edat gestacional. A més, l’evidència emergent
suggereix que l’exposició a PM pot afectar el desenvolupament neurològic dels nens i pot tenir una
associació amb malalties cròniques com la diabetis.
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Figura 13 | Esquema contaminació atmosfèrica
Font: pròpia
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3.3 Els efectes de la COVID-19 en la qualitat del aire urbà a Espanya
La situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-1910, declarada com pandèmia
internacional per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el passat 11 de març de 2020, ha provocat
una crisi amb àmplies repercussions en la mobilitat i en l'activitat econòmica. Com a conseqüència de
la declaració d’estat d’alarma11, s'han adoptat una sèrie de mesures de limitació de la llibertat de
circulació de les persones que han derivat en una reducció dràstica del transport, de l'activitat
industrial i la generació d'electricitat, fonts principals de l'emissió dels contaminants a l'atmosfera.
El present apartat mostra l’impacte de la COVID-19 que ha tingut sobre la qualitat del aire gràcies a
l’estudi elaborat per la ‘Subdirecció General d'Aire Net i Sostenibilitat Industrial de el Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic’12.
El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte ha analitzat el comportament dels dos contaminants
principals, el dióxid de nitrógen (NO2) i les partícules en suspensió inferiors a 10 μm (PM10), els quals
han permès visualitzar facilment aquest impacte. Per tal de posar-nos en context, a continuació
s’esposa el origen dels contaminants en qüestió:
El NO2 és un gas el qual el seu origen principal està en els processos de combustió a altes temperatures
generades a l'interior de motors de combustió interna, de manera que el trànsit (sobretot vehicles
automòbils, i especialment de motors dièsel) té una relació directa, així com en instal·lacions
industrials i de generació elèctrica, en general a la combustió de combustibles fòssils.
Per altre banda, el PM10 pot tenir dos origens, primari o secundari:
 Primari: Quan les partícules s'emeten directament a l'atmosfera, ja sigui de manera natural
(pols, partícules salines marines, espores i pol·lens ...) o com a conseqüència de l'activitat
humana; sobretot al trànsit i a la circulació de vehicles (el que inclou tant les emissions de
combustió del motor com el desgast de frens, pneumàtics i altres parts mòbils), també inclou
altres processos de combustió (especialment industrials, però també relacionats amb la crema
de biomassa per a la calefacció d'habitatges) i fonts d'emissió industrials a la construcció.
 Secundari: Quan es produeixen a l'atmosfera com a resultat de reaccions químiques a partir
de gasos (SO2, Ox, NH3 i compostos orgànics volàtils).

10

COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-adetail/q-acoronaviruses
11

Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (BOE núm 67, de 2020.03.14); https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
12 El

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) d'Espanya és un departament de l'Administració
General de l'Estat responsable de la proposta i execució de la política de Govern en matèria de lluita contra el canvi climàtic,
prevenció de la contaminació, protecció de el patrimoni natural, de la biodiversitat, dels boscos, de la mar, aigua i energia
per a la transició a un model productiu i social més ecològic, així com l'elaboració i el desenvolupament de la política de
Govern davant el repte demogràfic i el despoblament territorial.
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Les estacions de vigilància de la contaminació de l'aire poden classificar-se, segons el tipus d'àrea i el
tipus d'estació (font principal d'emissió):
Segons el tipus d'àrea en la qual es localitzen, es classifiquen com:
 Urbanes: les ubicades en zones edificades de forma contínua;
 Suburbanes: les que es troben en zones amb presència continuada d'edificis, separades per
zones no urbanitzades (petits llacs, boscos, terres agrícoles ...);
 Rurals: enteses com les situades en aquelles zones que no satisfan els criteris de les dues
categories anteriors.
Segons la principal font d'emissió que la influeix i que determina uns contaminants predominants, les
estacions poden ser:
 De trànsit: Estacions situades de tal manera que el seu nivell de contaminació està determinat
principalment per les emissions procedents dels vehicles;
 Industrials: Estacions situades de tal manera que el seu nivell de contaminació es deu
fonamentalment a la contribució de fonts industrials;
 De fons: Estacions on no es manifesta cap font d'emissió com a predominant.

Tot i tractar-se d’un anàlisi molt més complet i rigorós, en aquest apartat només es mostrará l’evolució
de les concentracions mitjanes mensuals des de l’any 2017 comparant els contaminants, NO2 i PM10,
en exposició en dues estacions diferents, de trànsit i industrials. Els resultats obtinguts permeten
obtenir unes conclusions molt clares i les gràfiques que es mostren a continuació pretenen identificar
el comportament diferent que han adoptat les gran ciutats abans i durant l’estat d’alarma.
La Figura 14 i la Figura 15 mostren el comportament de les concentracions mitjana mensuals de NO2
de les estacions de trànsit i industrials respectivament, que es troben en els municipis seleccionats.
La Figura 16 i la Figura 17 mostren el comportament de les concentracions mitjana mensuals de PM10
de les estacions de trànsit i industrials respectivament, que es troben en els municipis seleccionats.
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Figura 14 | Evolució de les concentracions mitjanes mensuals de NO2 a les estacions de trànsit a les
grans ciutats d’Espanya
Font: MTECO

Figura 15 | Evolució de les concentracions mitjanes mensuals de NO2 a les estacions industrials a les
grans ciutats d’Espanya
Font: MTECO
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Figura 16 | Evolució de les concentracions mitjanes mensuals de PM10 a les estacions de trànsit a les
grans ciutats d’Espanya
Font: MTECO

Figura 17 | Evolució de les concentracions mitjanes mensuals de PM10 a les estacions industrials a
les grans ciutats d’Espanya
Font: MTECO

45

En la figura 14 s’observa que l’any 2020 hi ha hagut una baixada considerable de concentracions de
NO2 respecte el 2017. El valor promig durant l’any 2020 a estat de 12 µg/m3 mentre que durant el
mateix quatrimestre del 2017 aquest valor estava en 21 µg/m3.
En la figura 15 s’observa el mateix comportament però la baixada de concentracions no és tan dràstica.
El pic més baix obtingut és quan es va declarar l’estat d’alarma però s’observa com ràpidament aquest
pic torna a ascendir amb una breu recuperació de la activitat industrial, considerada aquesta com
essencial.
No obstant, la figura 16 i 17 no proporciona cap informació destacable que faci entendre que hi ha
hagut una alteració significativa de les concentracions de PM10 durant els primers mesos de l’estat
de alarma. La gràfica mostra baixades i pujades constants des de 2017 fins 2020 les quals no podem
considerar que la COVID-19 ha estat producte de reduccions.
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CAPÍTOL 4: COMBUSTIBLES MARINS

4.1 Introducció
Es denomina combustible a qualsevol substància que reacciona químicament amb un agent oxidant
per obtenir energia en forma de calor. Es tracte d’un producte que quan canvia o transforma la seva
estructura química degut a una oxidació violenta amb despreniment de calor, és capaç d'alliberar
certes quantitats d'energia. Aquestes quantitats depenen del tipus de combustible i de la seva
naturalesa. Aquest alliberament de energia a causa de la seva combustió es realitza de forma directa
o mitjançant algun mecanisme. Un dels problemes de certs combustibles és que després de la
combustió i alliberament de l'energia, deixen residus en l'ambient.
A dia d'avui ens trobem un sector naval dominat pels combustibles líquids, però cada vegada més i de
forma gradual, els combustibles gasosos, com el gas natural, està començant a guanyar terreny al fuel
oil a causa de les seves característiques menys agressives que comporta al medi ambient i el seu preu
més estabilitzat. A continuació, es realitzarà una classificació per veure millor l'àmplia gamma de
combustibles que es troben.

4.2 Tipus de combustibles
4.2.1

Combustibles sòlids

Aquests els podem definir com combustibles que es troben en estat sòlid en la naturalesa i s’utilitzen
per produir energia mitjançant la seva combustió. Els combustibles sòlids més utilitzats són el carbó i
la biomassa.
Els combustibles sòlids poden ser:
-

Combustibles sòlids naturals, en aquest grup s'inclou principalment la llenya, el carbó i els
residus agrícoles de divers origen.

-

Combustibles sòlids artificials, com són els aglomerats o briquetes (Bio-combustible) i carbó
vegetal.

En el cas dels aglomerats i les briquetes, aquests són transformats apartir dels combustibles sòlids
naturals. Les briquetes o bloc sòlid, són bio-combustibles per a ser utilitzats en estufes, xemeneies,
forns i calderes. És un producte 80% ecològic i renovable que ve en forma cilíndrica o de maó i
substitueix a la llenya en gran mesura.
Els combustibles sòlids artificials, en definitiva són fruit de la pirogenació13 que pateixen els
combustibles sòlids naturals per al seu tractament.

13

Pirogenació: procés mitjançant el qual, si apliquem calor sense contacte amb l'aire, obtenim combustibles
sòlids artificial
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Figura 1 | Esquema combustibles sòlids
Font: pròpia

4.2.2

Combustibles gasosos

Es denominen combustibles gasosos als hidrocarburs naturals i als fabricats exclusivament per al seu
ús com a combustibles, i a aquells que s'obtenen com a subproducte en certs processos industrials i
que es poden aprofitar com a combustibles.
A dia d'avui, aquests tipus de combustibles estan augmentant la seva participació en la indústria i
s'estan utilitzant cada cop més ja que presenten, sobre els sòlids i líquids, avantatges tant en transport
i emmagatzematge, com en poder calorífic i facilitat de barreja amb el oxidant. De la mateixa manera,
el cost d'adquisició és menor que els líquids pel que són una alternativa més que garantida per als
combustibles d'avui dia.
La composició d'aquests combustibles varia segons la procedència dels mateixos, però es poden
classificar en gasos combustibles (CO, H2, HC) i en altres gasos com N2, CO2, O2. Els diferents tipus de
combustibles gasosos que podem trobar per a ús industrial són:

4.2.2.1 Gas Natural
Descripció
El gas natural és una barreja de gasos lleugers d'origen natural entre els que es troba en major
proporció el metà CH4, també inclou quantitats d'età, diòxid de carboni, propà, butà, nitrogen, sulfur
d'hidrogen, heli i argó. El seu origen és part de la degradació de matèria orgànica.
És un combustible alternatiu, econòmic i ecològic que redueix fins a gairebé zero l'emissió dels
contaminants de referència per a la qualitat de l'aire que afecten a la salut, una de les fonts d'energia
fòssils més netes i amb menor impacte mediambiental.
Principalment el gas natural té aplicació a la llar i a l’indústria.

48

Propietats

Figura 2 | Propietats del gas natural
Font: Nedgia

Característiques

 El gas natural es consumeix tal com es troba en la naturalesa. Des de que s'extreu dels
jaciments fins que arriba a les llars i punts de consum, el gas natural no passa per cap procés
de transformació.
 El gas natural és una de les fonts d'energia fòssils més neta, per això la seva combustió no
produeix partícules sòlides ni sofre.
 El gas natural és entre 35% a 40% més lleuger que l'aire, el que significa que es dissipa en
l'atmosfera en cas de fuga, disminuint el perill d'explosió.
 En el seu estat original, el gas natural és insípid, incolor i inodor, és a dir, no té sabor, color, ni
olor. Per això s'agrega un compost: mercaptà, que permet que les persones amb sentit normal
de l'olfacte detectin la seva presència.
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4.2.2.2 Gas liquat de petroli (GLP)
Descripció
El gas liquat de petroli és la barreja de gasos liquats presents en el gas natural o dissolts en el petroli.
Els components del GLP, encara que a temperatura ambientals14 són gasos, són fàcils de liquar, d'aquí
prové el seu nom. A la pràctica, es pot dir que el GLP és una barreja de propà i butà.
En l'extracció de gas natural i de petroli cru, es produeix GLP com "gas natural humit durant la
perforació" i es crema de forma instantània.
El gas liquat de petroli té diversos usos per exemple; com a combustible per a automòbils, vaixells
militars i de transport, combustible de refinería i procesos industrials de productes agrícoles.
Propietats

Figura 3 | Propietats del Gas Liquat de Petroli
Font: Codi del Gas Liquat de Petroli. NFPA 58 – Edició 2004

14

la temperatura ambient és usualment presa com 25 graus Celsius.
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Característiques

 No és tòxic, però pot provocar asfíxia
 És altament inflamable, la seva combustió és molt ràpida generant altes temperatures
 Posseeix una gran capacitat d'expansió, d'estat líquid a gasós augmenta el seu volum unes 270
vegades aproximadament

4.2.2.3 Gas natural liquat (GNL)
Descripció
El gas natural liquat és un gas natural convertit en líquid per refredament compost principalment per
hidrocarbur metà, encara que també pot contenir molts altres gasos, com diòxid de carboni, nitrogen,
età, etè, propà, butà i gasos nobles en petites quantitats.
El gas natural liquat és una de les aplicacions presents més atractives com a combustible marí.
Propietats

Figura 4 | Propietats del Gas Natural Liquat
Font: Enagas

51

Característiques

 El gas natural liquat és inodor, incolor i no tòxic
 S’emmagatzema en forma líquida a presió ambient i ocupa aproximadament 600 vegades
menys que en la seva forma gasosa. Aquest fet, permet traslladar el GNL per distàncies
considerables de forma segura, sense perdre les seves propietats
 El gas natural liquat pesa menys de la meitat que l’aigua
 Estalvi econòmic

Diferències entre Gas Natural Liquat i Gas Liquat de Petroli:

Gas Natural Liquat
Ús
Components
Característiques

Emmagatzematge

Gas Liquat de Petroli

Calefacció i cuina, aplicacions Combustible per a vehicles
domèstiques i comercials
Principalment metà (CH4)
Principalment propà (CH3) i butà
(C4H10)
Més lleuger que l’aire, es Els seus components són més pesats
dispersa i dilueix molt més ràpid que l’aire i el gas no es dispersa tan
facilment
Liquat sota pressió atmosfèrica a Liquat a alta pressió i temperatura
temperatures
molt
baixes ambient o sota pressió atmosfèrica i
(aprox. menys 160 ° C)
baixa temperatura (aprox. 1 com ° C a
menys 45 ° C)
Taula 1 | Comparativa GNL i GLP
Font: pròpia

4.2.2.4 Biogàs
Descripció
El biogàs és un gas compost bàsicament per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2), amb presència de
nitrogen, oxigen, àcid sulfhídric i altres en menor proporció. Mentre més gran sigui la quantitat de
metà i menys les impureses (H2, N2 i H2S) major serà el poder calorífic o el potencial energètic del
biogàs.
El biogàs és un portador d’energia renovable generat per processos de digestió anaeròbica de la
matèria orgànica (com a residus d'animals o plantes) que consisteix en la descomposició d'aquest
material orgànic en absència d'oxigen.
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El biogàs s'utilitza en calderes, per produir calor, com a combustible per a vehicles en el transport, en
motors o turbines per generar electricitat.
Propietats

Figura 5 | Propietats del Biogàs
Font: Amell, A (2011). Estudio comparativo entre las propiedades de combustión de la mezcla
biogás-aire normal y biogás-aire enriquecido con oxígeno

Característiques

 El biogàs facilita la producció d’energia elèctrica i tèrmica de manera respetuosa amb el medi
ambient, i representa una de les alternatives més eficients als combustibles fòssils.
 Per naturalesa, el biogàs és un recurs no contaminant. El fet que la producció de biogàs es
produeixi en absència d’oxigen significa que no consumeix combustible addicional. Al no
existir combustió, no es produeixen emissions de gasos d’efecte hivernacle cap a l’atmosfera.
 El biogàs es pot comprimir i emmagatzemar directament com també ho fa el gas natural.
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Figura 6 | Esquema combustibles gasosos
Font: pròpia

4.2.3

Combustibles líquids

La gran majoria de combustibles líquids provenen d'hidrocarburs obtinguts a causa de la refinació de
petroli cru, el benzol i els alcohols. Per poder obtenir els diferents derivats, cal portar el petroli a una
refineria per executar el procés de separat. D'aquest procés de destil·lació s'obtenen diferents tipus
de combustibles líquids, dins dels quals es troben els combustibles marins.
El combustible marí líquid que en anglès anomenem “bunker” pot ser descrit com dos tipus diferents:
combustible residual i combustible destil·lat.

4.2.3.1 Combustible residual
Aquest és el residu que queda després que la refineria ha extret tots els 'bons' productes com la
gasolina, gasoil, propà, butà, nafta, olis lubricants, etc. És un líquid dens i espès difícil de manipular,
descrit com 'negre, d'olor desagradable i molt difícil de netejar'. És el mètode més rentable per
emmagatzemar i transportar energia que tenim en l'actualitat. No pot ser utilitzat 'com és', sinó que
ha de ser combinat amb altres components per complir una especificació acceptable i tot i així ha de
ser sotmès a tractament a bord del vaixell abans de poder ser utilitzat. Els combustibles residuals
preparats per a la seva utilització en vaixells són els denominats HFO (Heavy Fuel Oil), MFO (Marine
Fuel Oil), IFO (Intermediate Fuel Oil), o algunes vegades per la seva viscositat, IFO 380 centiStokes o
IFO 180 centiStokes.
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Figura 7 | Propietats combustibles residuals
Font: ISO 8217 2017

4.2.3.1.1

Fuel oil pesat (HFO)

Descripció i característiques
El terme genèric fuel pesat (HFO) descriu els combustibles que s'utilitzen per generar moviment o els
combustibles per generar calor que tenen una alta viscositat i densitat. En el Conveni internacional
per prevenir la contaminació ocasionada pels vaixells (Conveni MARPOL) de 1973, els fueloils pesats
es defineixen per una densitat superior a 900 kg / m³ a 15 °C o una viscositat cinemàtica de més de
180 mm² / sa 50 ° C.
Els fueloils pesats s'utilitzen principalment com a combustible marí i el HFO és el combustible marí
més utilitzat en l'actualitat; pràcticament tots els motors dièsel marins de mitjana i baixa velocitat
estan dissenyats per funcionar amb fuel pesat. Per la seva banda, les antigues locomotores de vapor i
les centrals elèctriques de combustible també generen energia a partir de fueloils pesats.
El fuel pesant és un combustible residual generat durant la destil·lació del cru. La qualitat del
combustible residual depèn de la qualitat del cru utilitzat en la refineria. Per aconseguir diverses
especificacions i nivells de qualitat, aquests combustibles residuals es barregen amb combustibles més

55

lleugers com gasoil marí o dièsel marí. Les barrejes resultants es denominen també fueloils intermedis
(IFO) o dièsel marí.
Un tret diferenciador clau dels fueloils pesats és el seu contingut en sofre. En funció del contingut en
sofre, és possible diferenciar les següents classes principals:
 Fuel oil alt en sofre (HSFO): té un contingut màxim de sofre del 3,5, % una viscositat d'entre
380 i 420 centistokes a 50 º i una densitat de 0,991 i 0,998 g / l.
L'alternativa als combustibles marins amb un contingut tan baix en sofre a les zones ECA és
l'ús de depuradors. Mitjançant aquesta tecnologia, l'aigua s'injecta al circuit de gasos per
reduir el sofre i altres emissions. No obstant això, adaptar un vaixell a aquesta tecnologia té
un cost molt elevat i obliga al vaixell a romandre fondejat durant un temps, el que comporta
una pèrdua d'ingressos i beneficis per a la naviliera. D'altra banda, un depurador permet
utilitzar combustibles marins amb un major contingut en sofre com el comentat.
 Fuel oil baix en sofre (LSFO): Es denominen fueloils baixos en sofre si el seu contingut en sofre
és inferior a l'1%. Normalment es tracta dels combustibles marins IFO 180 i IFO 380 que han
estat desulfuritzat. Fins a finals de 2014, els vaixells podien navegar per Zones de Control
d'Emissions (ECA) amb aquest tipus de combustible marí.
 Fuel oil ultrabaix en sofre (ULSFO): En l’aplicació de l'Annex VI del Conveni MARPOL, les
emissions dels vaixells han de contenir un màxim de 0,1% de sofre en aquestes zones
protegides (ECA). A causa d'aquestes estrictes restriccions, l'ús de LSFO no és acceptable en
aquestes zones i ha estat pràcticament substituït pel combustible marí fuel ultrabaix en sofre
(ULSFO), que compleix aquestes limitacions.

Combustible marí

Contingut máxim de sofre

Fueloil alt en sofre (high sulphur fuel oil – HSFO)

3,5%

Fueloil baix en sofre (low sulphur fuel oil – LSFO)

1,0%

Fueloil ultra baix en sofre (ultra low sulphur fuel
oil – ULSFO)

0,1%

Taula 2 | Contingut de sofre dels diferents fueloils
Font: pròpia
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4.2.3.1.2

Intermediate fuel oil (IFO)

Descripció i característiques
Aquest tipus de combustible s’obté mitjançant el processament del petroli en refineries, és el que
comunament es diu combustible residual, després d’haver obtingut els productes de major qualitat,
sent aquests la gasolina, el gasoli, tipus de gasos com el propà i el butà , tipos de aceites lubricantes,
entre altres.
Existeixen diversos graus classificant d'acord a la seva viscositat i el seu ús és especificat segons el
tipus de motor i els seus requeriments. Es a dir, la seva utilització ve normalment dictaminada pels
fabricants i armadors, i la decisió es fonamenta en les economies d'operació que ofereixen els equips
que manegen el combustible en qüestió. A continuació, els graus més utilitzats en el sector marítim:
IFO 180
És una barreja de combustibles destil·lats i residuals, que generen un combustible intermedi, aquesta
barreja es realitza amb la finalitat de disposar d'un combustible que s'adapti millor a les necessitats
de manipulació, bombejament i viscositat per a una adequada operació dels diferents equips de
combustió.
IFO 180: combustible amb una viscositat màxima de 180 centistokes (<3,5% de sofre)
IFO 380
S'utilitza com a combustible en calderes, motors estacionaris i grans motors dièsel.
IFO 380: combustible amb una viscositat màxima de 380 centistokes (<3,5% de sofre)

En quant al seu aspecte, denota gran viscositat, cosa que resulta complicada la seva manipulació. El
seu color és negre amb un marcat olor desagradable.
A aquest tipus de combustible se li afegeixen aditius prèviament per poder complir els requisits actuals
indicats en la regla 14 del Conveni MARPOL, no obstant ha de ser tractat a bord abans de la seva
posada en servei

4.2.3.1.3

Altres

Querosè
El querosè o també anomenat ‘Jet fuel’ és el terme global utilitzat per als tipus de combustible líquid
de diverses especificacions que s'utilitzen comunament en aviació. Encara que fonamentalment són
combustibles per a motors de turbina de gas d'avions de passatgers, reactors o helicòpters, els motors
dièsel de petites aeronaus especialment adaptades porten utilitzant aquest tipus de combustible des
de principis de la dècada de 2000.
El querosè es produeix a partir del petroli cru per destil·lació fraccionada en refineries. Durant aquest
procés, el cru es va escalfant progressivament i quan aquest sobrepassa el punt d'ebullició d'un
component passa a la fase gasosa.
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A diferència dels motors dièsel o de gasolina, en les turbines de les aeronaus el combustible està
contínuament combustionant pel que genera menys residus. Els gasos d'escapament del jet fuel
contenen principalment diòxid de carboni, una mica de vapor d'aigua i molt aire calent.

Nafta
La Nafta és una barreja d'hidrocarburs parcialment refinada que s'obté de la destil·lació de el cru a la
part alta de la torre de destil·lació, després de l’extracció de Gas Liquat de Petroli (LPG) i la Nafta
lleugera.
En la seva composició es troben hidrocarburs aromàtics, olefínics, parafínics i naftènics. El seu ús
principal és com a solvent d'alguns productes agrícoles (aerosol, etc.) .
La nafta lleugera té un interval d'ebullició entre 35 ° C i 130 ° C i té major contingut en parafina que la
nafta pesada, amb un interval d'ebullició entre 130 ° C i 210 ° C i que conté molts naftènics i aromàtics.
En comparació amb la nafta pesada, que sol estar bastant refinada, la nafta lleugera és el producte
menys processat d'una refineria. A més a més, és summament inflamable pel que es recomana tenir
especial cura en la seva manipulació i emmagatzematge.

FAME
El biodièsel o èster metílic d'àcid greixós (FAME) es produeix per mitjà del procés de la
transesterificació a partir d'una àmplia varietat d'olis i greixos.
Aquest procés comença per l'extracció de l'oli de les plantes oleaginoses. Un cop refinat, l'oli es
transesterifica en FAME o biodièsel alhora d’afegir metanol i un catalitzador. Ja que aquest poseeix
característiques molt similars a les de el combustible dièsel, el biodièsel pot ser utilitzat en motors
dièsel d'alt rendiment. Així mateix, a més de la seva virtut com a combustible líquid, pot també
utilitzar-se per a producció de calor i energia. Aquest combustible no conté aromàtics policíclics, fet
que fa factible el seu emmagatzematge i transport sense riscos apreciables.
El FAME té propietats similars al dièsel fòssil i, principalment per aquesta raó, és apte per a la barreja.
El biodièsel pot barrejar-se amb el combustible dièsel fòssil en proporcions variables que embarquen
des de dièsel pur (B0, 0% de biodièsel) a biodièsel pur (B100, 100% biodièsel), sense necessitat de
realitzar grans canvis en els motors. No obstant, no és recomanable una barreja amb petita proporció
de dièsel (per sobre de 20% de dièsel pur) sense abans variar les característiques del motor a causa
que, segons els estudis realitzats fins al moment no es pot garantir el rendiment del mateix.

4.2.3.2 Combustible destil·lat
Aquest es diu dièsel o gasoil, és més lleuger, més net i més fàcil la seva feina. Costa gairebé el doble
que el combustible residual. És un dels productes extrets del petroli cru a la refineria. El combustible
destil·lat necessita molt poc tractament abans d'utilitzar-lo, i és idoni per a una gamma més àmplia de
motors, sent usat en vaixells petits, embarcacions costaneres i en els motors auxiliars emprats a bord
per generar potència elèctrica o hidràulica. El combustible destil·lat té els seus propis problemes de
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contaminació, dificultats operatives i restriccions reglamentàries, però és generalment més fàcil de
manipular que els combustibles residuals.

Figura 8 | Propietats combustibles destil·lats
Font: ISO 8217 2017

4.2.3.2.1

Gasoil marí (MGO)

Descripció i característiques
El gasoil es tracte d’un combustible destil·lat el qual fa referència als productes derivats del petroli
que s'obtenen en l'interval "mitjà" d'ebullició, entre 180 ° C i 360 ° C, durant el procés de destil·lació
del cru.
Un destil·lat mitjà és un líquid clar i inflamable, gairebé incolor, amb un to lleugerament groc clar. Està
compost per entre deu i vint àtoms de carboni, té una densitat no superior a 0,860 kg / l a 15 ° C i la
seva temperatura d'inflamació està per sobre de 60 ° C.
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Els gasoils es produeixen en refineria mitjançant la destil·lació del cru, on el petroli cru es fracciona en
les diferents parts que el componen. Després de la dessalació, el cru és sotmès a altes temperatures
en forns tubulars. Després, entra a la torre de destil·lació i és fraccionat sota pressió atmosfèrica. La
torre està formada per diferents nivells, cada un a una temperatura diferent (que va disminuint de
baix a dalt). En el nivell més baix s'acumulen els residus atmosfèrics. En el nivell immediatament
superior (en el mitjà de l'interval d'ebullició) es condensen els destil·lats mitjans pesats, seguits pels
destil·lats mitjans lleugers i, finalment, la fracció més volàtil, la nafta. Els components gasosos es
recullen a la part superior de la torre de destil·lació. Els destil·lats mitjans es drenen de la secció lateral
de la columna de destil·lació.
En general s’utilitza en petites embarcacions, embarcacions costeres, però la seva gran aplicació en
aquest sector és per als motors auxiliars, utilitzats a bord per a la generació elèctrica o hidràulica de
la nau.

Figura 9 | Esquema combustibles líquids
Font: pròpia
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Figura 10 | Esquema dels diferents tipus de combustible
Font: pròpia
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4.3 Avaluació del combustible
4.3.1 Normativa
D’acord amb la Regla 18 del Annex VI, el fuel oil com a combustuble marí haurá de complir amb els
requisits establerts a continuació:

Regla 18. Disponibilitat i qualitat del fuel
Disponibilitat del fuel oil
1 Cada part adoptarà totes les mesures raonables per fomentar la disponibilitat de fuel que compleixi
el que disposa el present Annex, i informarà a l'Organització de la disponibilitat de fuel reglamentari
en els seus ports i terminals.
2.1 Si una part descobreix que un vaixell no compleix les normes sobre el fuel reglamentari que figuren
en el present annex, l'autoritat competent d'aquesta part té dret a exigir el vaixell que:
1 Presenti un registre de les mesures adoptades per intentar arribar al compliment; i
2 Presenti proves de que es va intentar adquirir fuel reglamentari com a pla de viatge i, si no
hi havia on estava previst, que es van buscar fonts alternatives per a aquest fuel i, tot i els
millors esforços per obtenir fuel reglamentari, aquest no estava a la venda.
2.2 No s'hauria d'exigir al vaixell que es desviï del seu viatge previst o retardi indegudament el seu
viatge per aconseguir el compliment.
2.3 Si un vaixell facilita la informació indicada en paràgraf 2.1 de la present regla, la part tindrà en
compte totes les circumstàncies pertinents i les proves presentades per determinar les mesures que
procedeixi adoptar, inclosa la de no adoptar mesures de control.
2.4 Els vaixells han d'informar a la seva Administració i a l'autoritat competent del port de destinació
pertinent quan no puguin adquirir fuel reglamentari.
2.5 Les Parts han d'informar a l'Organització quan un vaixell hagi presentat proves de la falta de
disponibilitat de fuel reglamentari.

Qualitat del fuel
3 El Fueloil per a combustible que es lliuri i utilitzi a bord dels vaixells als quals s'apliqui el present
Annex s'ajustarà a les següents prescripcions:
1 A excepció del que estipula el paràgraf 3.2 de la present regla:
1.1 Estarà compost per barreges d'hidrocarburs derivats del refinat de petroli. Això no
exclou la possibilitat d'incorporar petites quantitats d'additius a fi de millorar alguns
aspectes del rendiment;
1.2 No contindrà cap àcid inorgànic; i
1.3 No contindrà cap substància afegida ni rebuig químic que:
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1.3.1 Comprometi la seguretat dels vaixells o afecti negativament el
rendiment de les màquines,o
1.3.2 Sigui perjudicial per al personal, o
1.3.3 Contribueixi a augmentar la contaminació atmosfèrica;
2 El fueloil per a combustible obtingut per mètodes diferents del refinat de petroli no ha de:
2.1 Tenir un contingut de sofre superior a l'aplicable segons el que estipula la regla 14
del present annex;
2.2 Ser causa que el motor superi el límit d'emissió de NOx aplicable indicat en els
paràgrafs 3, 4, 5.1.1 i 7.4 de la regla 13;
2.3 Contenir cap àcid inorgànic;
2.4.1 Comprometre la seguretat dels vaixells o afectar negativament al rendiment de
les màquines; o
2.4.2
2.4.3

Ser perjudicial per al personal; o
Contribuir a augmentar la contaminació atmosfèrica

4 Aquesta regla no s'aplica al carbó en la seva forma sòlida ni als combustibles nuclears. Els paràgrafs
5,6, 7.1, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3 i 9.4 de la present regla no s'apliquen als combustibles gasosos, com el gas
natural liquat, el gas natural comprimit i el gas liquat de petroli. El contingut de sofre dels combustibles
gasosos lliurats a un vaixell específicament per a ser utilitzats com a combustible a bord d'aquest
vaixell ha de ser documentat pel proveïdor.
5 En tot vaixell a què s'apliquin les regles 5 i 6 de el present Annex, els detalls relatius al fueloil per a
combustible lliurat i utilitzat a bord s'han de registrar en una nota de lliurament de combustible, que
contindrà com a mínim, la informació especificada en l'apèndix V d'aquest annex.
6 La nota de lliurament de combustible s'ha de conservar a bord, en un lloc que permeti inspeccionarse fàcilment en qualsevol moment raonable, durant un període de tres anys a partir de la data en què
es efectuï el lliurament de el combustible a bord.
7.1 L'autoritat competent d'una part pot inspeccionar les notes de lliurament de combustible a bord
de qualsevol vaixell a què s'apliqui el present annex mentre el vaixell estigui en un dels seus ports o
terminals, podrà treure còpia de cada nota de lliurament de combustible i podrà demanar al capità o
la persona que estigui a càrrec del vaixell que certifiqui que cadascuna d'aquestes còpies és una còpia
autèntica de la corresponent nota de lliurament de combustible. L'autoritat competent podrà verificar
també el contingut de cada nota mitjançant consulta amb el port en el qual va ser expedida.
7.2 Quan en virtut de l'apartat 7.1, l'autoritat competent inspeccioni les notes de lliurament de
combustible i tregui còpies certificades, ho farà amb la major diligència possible i sense causar
demores innecessàries al vaixell.
8.1 La nota de lliurament de combustible anirà acompanyada d'una mostra representativa del fuel
entregat, tenint en compte les directrius elaborades per l'Organització. La mostra serà segellada i
signada pel representant del proveïdor i pel capità o l'oficial encarregat de l'operació de presa de
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combustible, i es conservarà en el vaixell fins que el fuel s'hagi consumit en gran part i en qualsevol
cas durant un període no inferior a 12 mesos comptats des de la data de lliurament.
8.2 Si una administració exigeix que s'analitzi la mostra representativa, el anàlisi es realitzarà de
conformitat amb el procediment de verificació que figura a l'apèndix VI per determinar si el fuel
s'ajusta al que prescriu el present annex.
9 Les parts es comprometen a fer que les autoritats competents designades per elles:
1 Mantinguin un registre dels proveïdors locals de fuel;
2 Exigeixin als proveïdors locals que facilitin la nota de lliurament de combustible i la mostra
prescrita a aquesta regla, amb la certificació del proveïdor de que el fuel s'ajusta al que
prescriuen les regles 14 i 18 de el present annex;
3 Exigeixin als proveïdors locals que conservin una còpia de les notes de lliurament de
combustible facilitades als vaixells, durant tres anys com a mínim, de manera que l'Estat rector
de port pugui inspeccionar i verificar si cal;
4 Prenguin les mesures pertinents contra els proveïdors de fuel que hagin entregat fuel que
no s'ajusti al que indica la nota de lliurament de combustible;
5 Informin a l'Administració dels casos en què un vaixell hagi rebut fuel que no s'ajusti a la
regla 14 o 18 de el present annex; i,
6 Informin a l'Organització, perquè aquesta ho comuniqui a les Parts i als Estats membres de
l'Organització, de tots els casos en què un proveïdor de fuel no hagi complert el que prescriu
la regla 14 o 18 de el present annex.
10. Pel que fa a les inspeccions per l'Estat rector del port realitzades per les Parts, les Parts es
comprometen a:
1 Informar a la Part o a l'Estat que no sigui Part sota la jurisdicció s'hagi expedit la nota de
lliurament de combustible dels casos de lliurament de fuel no reglamentari, aportant totes les
dades pertinents; i
2 Assegurar-se que es prenen les mesures correctives apropiades per fer que el fuel no
reglamentari descobert s'ajusti al que prescriu.
11. En el cas dels vaixells d'arqueig brut igual o superior a 400m que prestin serveis programats amb
escales freqüents i regulars, una Administració podrà decidir, prèvia sol·licitud i consulta amb els
estats afectats, que el compliment del que disposa el paràgraf 6 de la present regla es documenti
d'una altra manera, sempre que aquesta proporcioni la mateixa certesa de compliment de les regles
14 i 18 del present annex.
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4.3.2

Aplicació

A l'hora de determinar la qualitat d'un combustible ja sigui pesat, intermig o lleuger, caldrà prestar
atenció a totes les característiques anteriorment descrites per fer una valoració el més exacta possible
sobre els seus avantatges i desavantatges. A l'hora de comercialitzar-se, els combustibles es designen
d'acord a la seva viscositat, per tant, aquesta propietat està lligada amb el que s'anomena la qualitat
del combustible en general. Encara que a l'hora de la seva combustió i utilització entren en joc una
gran varietat de paràmetres com hem vist. Aquesta qualitat vista des del punt de vista de la viscositat
pot modificar-se amb l'adició de gasoil a el combustible pesat per reduir la viscositat. La problemàtica
que cal tenir en compte és que no es produeixi cap inestabilitat per al seu ús posterior.
És preferible, que els combustibles continguin poques impureses o contaminants com cendres, vanadi,
sofre i sodi, per tal d’evitar l'excessiu desgast que pot produir-se en els elements del motor i corrosió
a altes temperatures.
La qualitat del “bunker” és molt important per a un vaixell per tal de garantir un funcionament segur
del motor principal i per complir amb l’annex VI de MARPOL sobre les normes de contingut de sofre
més estrictes. Els búnquers dolents subministrats perjudiquen els motors i poden provocar disputes
entre el propietari i els xàrters. També pot conduir a detencions del control estatal del port i multes
enormes per part de les autoritats.
Les controvèrsies sobre la qualitat dels búnquers sorgeixen entre els propietaris i els llogaters,
especialment en el cas dels lloguers temporals. També hi poden intervenir proveïdors i intermediaris
de búnquers (com per exemple, brokers).
Les reclamacions per búnquers fora de les especificacions (Off-Spec Bunker or Out of Spec) poden ser
complicades i poden generar responsabilitats legals importants que impliquen danys als motors, així
com reclamacions per pèrdua d’ús del vaixell mentre es repara. Les reclamacions de búnquers fora
d’especificacions també requereixen l’assistència d’experts i advocats, cosa que comporta costos
importants.
Sens dubte, un dels problemes principals que ha tingut el shipping amb el nou limit del 0,50% de sulfur
en els combustibles ha estat les grans discussions que a comportat per a tots sobre: el contingut de
sofre.
“0,50 % no sempre significa 0,50 %”

Quan un combustible es subminitstrat, aquest ha de ser previament evaluat abans de ser cremat. És
així, que algunes vegades no es compleix amb els requisits establerts per el MARPOL. A continuació,
es mostra un resultat on el contingut de sofre accedia per poc el limit permès de 0,5%.
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Figura 11 | Bunker Delivery Note (BDN), mv Ara Atlantis
Font: VPS

L’anterior ilu·lustració, fa referencia a un combustible subministrat amb un valor per sobre del limit,
aquest de 0,52 %. En aquest cas en concret, 0,52 % entra dins de la legalitat i contracte i per tant, el
motor del vaixell podrá procedir a cremar-lo.
Aquests casos han estat per molts clients la demanda d’un combustible amb un contingut del 0,47 %
per tal d’evitar aquests problemes.
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En el cas que el combustible subministrat hagués superat encara més el contingut de sofre, com
mostra la fotografía a continuació amb un valor de 0,66% , només hi han dues opcions a procedir:

Figura 12 | Bunker Delivery Note (BDN), mv Contship ECO – 1r test
Font: Naias Labs

1. Barrejar-lo amb MGO fins que el segon test mostri un valor de 0,50 o menys. El MGO sabem
que és un combutible el qual conté un 0,1 % de sulfur , per tant, será vessar un combustible
molt bo a un combustible bo que a patit una petita adversitat.
2. Retirar-lo; malauradament aquesta acció comporta una neteja integre dels tancs de
combustible i com comentat anteriorment, una pèrdua o demora del vaixell per continuar el
seu trajecte comercial.
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El cas real que va patir el vaixell CONTSHIP ECO mostrat en la anterior il·lustració, la línia naviliera va
decidir no impactar el seu trajecte comercial i mantenir el combustible a bord que estava fora de
especificacions, cremant el poc que disposava en el tanc adicional i tornar al port en qüestió al cap
d’una setmana quan aquest finalitzes la rotació per tal de realitzar les dites netejes i nou
subministrament.
Un cop realitzat aquest procés, el test mostrava un valor de sulfur de 0,49 %, apta per ser utilitzat.

Figura 13 | Bunker Delivery Note (BDN), mv Contship ECO – 2n test
Font: Bureau Veritas
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Figura 14 | Mostra Bunker subministrat al mv Contship ECO
Font: Bureau Veritas

D’acord amb la regla 18 del present annex, la nota de lliurament de combustible anirà acompanyada
d'una mostra representativa del fuel entregat, com s’observa a la figura 14, tenint en compte les
directrius elaborades per l'Organització. La mostra serà segellada i signada pel representant del
proveïdor i pel capità o l'oficial encarregat de l'operació de presa de combustible, i es conservarà en
el vaixell fins que el fuel s'hagi consumit en gran part i en qualsevol cas durant un període no inferior
a 12 mesos comptats des de la data de lliurament.

4.4 Combustibles actuals en el mercat
El mercat mundial de combustibles residuals ronda unes 200 milions de tones anuals i el mercat de
combustibles destil·lats arriba a unes 35 milions de tones anuals15. Les tres zones més grans de
proveïment de combustibles marins són Singapur, on lliuren més de 30 milions de tones anuals de
combustibles marins; Amsterdam, Rotterdam i Antwerp (ARA), on gairebé lliuren 20 milions de tones
anual, i Fujairah, a l'entrada del Golf a l'Orient Mitjà, on es lliuren al voltant de 15 milions de tones
anuals.

15

Dades disponibles a: Petrospot Limited, Regne Unit (2008). An introduction to bunkering

69

El mercat dels combustibles residuals ha crescut en paral·lel al creixement del comerç mundial. Els
volums en els ports principals de subministrament han anat creixent amb més velocitat que la mitjana,
gairebé exclusivament a causa de les necessitats de la navegació per portacontenidors. Els volums en
alguns ports que només operen per al proveïment de combustibles marins, com ara Gibraltar, també
han registrat un creixement més gran de la mitjana i la repercussió de la legislació sobre el sofre ha
revitalitzat aquells ports que funcionen just fora de les zones de control ECA. En alguns ports (Egipte,
sud de França i les Illes Canàries), les condicions locals de subministrament han repercutit amb un
impacte negatiu, però la història ens demostra que molt pocs ports tenen un mercat garantitzat.

Figura 15 | Volums per àreas d’abastament de combustible
Font: Petrospot
Les fonts importants de producció de fuel són les àrees de refinería més importants del món: l'Orient
Mitjà (Aràbia Saudita, Kuwait i l'Iran); el Nord d'Europa, especialment Rotterdam, Singapur, Venezuela
i Rússia (des dels dos ports marítims de la Mar Negre i Bàltic). A causa de les fonts limitades de fuel,
molts ports de proveïment de combustibles marins han d'importar el seu producte, normalment per
mar. Les àrees més grans de venda realment venen més del que produeixen a nivell local. Això implica
que, per exemple, el combustible comprat a Singapur pot haver vingut de Veneçuela, de Rússia o de
l'Orient Mitjà. El moviment del producte està vinculat a les economies relatives, del preu de venda a
la refineria i a el cost del transport.
A continaució, es mostra el preu de les zones anteriorment esmentades; Singapur, Fujairah i
Rotterdam; valors consultats el mes de Febrer del 2021.
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Figura 16 | Mapa del món indicant les zones més importants de refinería
Font: https://shipandbunker.com/

Figura 17 | preu MGO de 250.0$ a Singapur
Font: https://shipandbunker.com/

Figura 18 | preu HFO 380 de 309.75$ a Singapur
Font: https://shipandbunker.com/
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Figura 19 | preu MGO de 355.0$ a Fujairah
Font: https://shipandbunker.com/

Figura 21 | preu ULS de 410.0$ a Rotterdam
Font: https://shipandbunker.com/

Figura 20 | preu HFO 380 de 310.0$ a Fujairah
Font: https://shipandbunker.com/

Figura 22 |preu de HFO 380 de 285.0$ a Rotterdam
Font: https://shipandbunker.com/

Figura 23 | preu MGO de 252.0$ a Rotterdam
Font: https://shipandbunker.com/
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4.5 L’impacte de la pandèmia COVID-19 en els preus dels productes derivats del petroli
4.5.1

Introducció

El 7 de gener de 2020, la Xina van anunciar que havien identificat un nou virus a la regió de Hubei. A
finals de mes, el virus, designat com a malaltia del coronavirus (COVID-19), s’havia estès a altres països
d’Àsia. Al febrer, es van notificar casos a tota Europa i als Estats Units, cosa que va provocar que
l'Organització Mundial de la Salut declarés una emergència mundial.
A mesura que l’activitat econòmica es va reduir dràsticament a tot el món, la demanda de petroli i
productes derivats del petroli va caure en picat. La caiguda de la demanda, juntament amb un
augment inesperat de l'oferta, va provocar un col·lapse dels preus del cru i conseqüents impactes en
els preus dels productes refinats del petroli i altres productes posteriors, especialment la gasolina. A
mesura que es van obrir les economies, la caiguda inicial dels preus va deixar pas a la reducció de la
producció de petroli i a una nova renovació de la demanda. Com a resultat, els preus dels productes
petrolífers es van recuperar parcialment.
La regulació del sofre de de l’Organització Marítima Internacional (OMI) va començar l’1 de gener de
2020 i les expectatives que conduïen a l’esdeveniment preveien que els preus baixos del combustible
en sofre augmentaria. Aquesta expectativa incloïa no només els combustibles marins baixos en sofre
afectats directament per la regulació, sinó, en conseqüència, altres combustibles baixos en sofre, com
ara el gasoil utilitzat per als moviments de càrrega de camions i ferrocarrils.
No obstant, la que va ser una de les principals preocupacions al desembre del 2019, va passar a ser
segon plà amb les noves circumstàncies del COVID-19 un quatrimestre més tard.
Ningú del secor marítim va poder preveure les circumstàncies sense precedents del 2020. Els canvis
dramàtics en els aspectes econòmics i de cru derivats de la propagació de COVID-19 i la guerra de
preus van provocar la caiguda dels preus dels productes refinats en el primer trimestre. Els preus a
l’engròs del gasoil eren abans de caure de 2,69 dòlars per galó als EUA el 6 de gener, i tres mesos més
tard, 1,93 dòlars al març.

4.5.2

Inicis de la IMO 2020 i expectatives del preu del combustible

La transició de mercat de les regulacions de combustible de l’OMI 2020 va començar com s’havia
previst. Els preus convencionals del fuel-oil amb alt contingut de sofre (HSFO 3,5% S) van caure
significativament, ja que el descompte sobre el cru va créixer a partir de mitjans de setembre. El HSFO
va experimentar un curt període de tensió del mercat però els seus preus van baixar ràpidament poc
després, ja que els proveïdors van reduir les seves existències de HSFO per donar pas a combustibles
baixos en sofre.
A mesura que la demanda de combustible alt en sofre va passar a combustible baix en sofre, sobretot
al desembre, la pressió del preu sobre el gasoil marí baix en sofre existent (LSMGO 0,1% S) i el fuel-oil
molt baix en sofre (VLSFO 0,5% S) va augmentar dràsticament. El ràpid canvi en la demanda del mercat
va conduir a una barreja logística, com es preveia, i a un augment dels preus tant de VLSFO com de
LSMGO. Es mostra en la següent figura.
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Figura 24 | Preus dels combustibles durant Octubre-19 i Abril-20
Font: https://www.breakthroughfuel.com/
Els preus del combustible baix en sofre només van trigar un mes a arribar a la cresta a principis de
gener. Durant aquest període, els preus de VLSFO van augmentar, de mitjana, més de 150 dòlars per
tona, mentre que els preus de LSMGO van augmentar en més de 100 dòlars per tona. Això va ajudar
al VLSFO a assolir el seu preu més alt fins a la data i el LSMGO va ascendir als preus que es van veure
per última vegada a principis de novembre de 2018. Tant el VLSFO com el LSMGO van assolir pics
massius respecte de l’IFO 380 amb alt contingut de sofre durant la baralla inicial del mercat de
combustible.

4.5.3

Destrucció de la demanda a causa del Covid-19

Durant el Q4 del 2019, molts punts de venda esperaven un repunt de preus a partir de l’1 de gener de
2020, però l’aparició quasi immediata de COVID-19 a la Xina va incitar a una tendència a la baixa de
preus sense precedents que ha perdurat fins avui. El COVID-19 va disminuir dràsticament la demanda
de cru ja que els seus consumidors es van veure obligats a quedar-se a casa, la fabricació va patir a
mesura que la demanda de béns i la necessitat dels consumidors va disminuir a causa d’un mercat
laboral incert.
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Figura 25 | Cronologia del preu del dièsel vs cru
Font: https://www.breakthroughfuel.com/

Com es pot observar en el gràfic anterior, els preus del gasoil estan estretament relacionats amb el
preu primari de les matèries del cru. El cru és, sens dubte, el producte més vital del món, amb molts
factors que contribueixen a les fluctuacions dels preus en temps gairebé real. El cru representa el 4060 per cent del cost del gasoil per galó. Això el converteix en el component més important i volàtil de
l’acumulació de preus d’un producte refinat. Com a resultat, existeix una forta relació entre el preu
del petroli, de la gasolina i el dièsel; els pics de preus en un d’aquests sovint es correlacionen amb els
pics de preus de l’altre.
En definitiva, tot i que l’OMI 2020 va canviar significativament l’imatge de la demanda per al sector
marítim, exercint una pressió addicional sobre la demanda de combustibles amb poc contingut de
sofre, les circumstàncies globals que l’envolten gairebé han suprimit els esperats impactes sobre els
seus preus.
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CAPÍTOL 5: MÈTODES PER REDUIR LES EMISSIONS DE SOx

A continuació, en aquest capítol s’exposen els principals mètodes per a la reducció o eliminació
d’emissions de SOx que produeixen els combustibles marins quan aquests són cremats per els motors.
Els mètodes són els següents:

-

Utilitzar fuel reglamentari de baix contingut de sofre
Utilitzar gas natural liquat com a combustible marí
Utilitzar algun dels mètodes equivalents aprovats, com ara els sistemes de neteja dels gasos
d'escapament, o els comunament anomenats "scrubbers" que netegen les emissions abans
que siguin alliberades a l'atmosfera.

Marine gas oil

Métodes
principals

GNL

Scrubbers

Figura 1 | Mètodes principals per a la reducció o eliminació de SOx
Font: pròpia
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5.1 Sistemes de neteja de gasos d’escapament (Scrubbers)
Les depuradores o sistemes de neteja de gasos d’escapament s’utilitzen per eliminar partícules i
components nocius, com ara òxids de sofre (SOx) i òxids de nitrogen (NOx) dels gasos d’escapament
generats com a resultat dels processos de combustió en motors marins. El scrubber, és un dispositiu
instal·lat en el sistema d'escapament després del motor o la caldera, que tracta el gas amb diferents
substàncies les quals poden ser aigua de mar, aigua dolça tractada químicament o substàncies seques,
per tal d'eliminar la major part dels SOx (˃90%) dels gasos d'escapament i reduir la PM (60-90%) i NOx
(<10%) .
Els derivats del nitrogen poden ser absorbits en un medi àcid, mentre que els derivats del sofre poden
ser eliminats en un medi alcalí o oxidant. Fins i tot hi ha certs contaminants els quals son molt solubles
en aigua i no necessiten cap tipus de reactius químics durant el procés de rentat.
És així, que el resultat del contacte entre el líquid i el gas será; la separació de les molècules
contaminants, eliminar la major part de SOx i reduir les PM. Al final del procés de neteja es genera un
flux de residus que caldrá tractar i s'haurán d'emmagatzemar per a la seva descàrrega un cop el vaixell
arribi a terra.
Aquests sistemes de neteja s’han desenvolupat i utilitzat per tractar els gasos d’escapament de
motors, motors auxiliars i calderes, per tal de garantitzar que els productes químics tòxics no causin
danys a la vida humana i al medi ambient.
A la següent figura es mostra els diferents dissenys de sistemes de neteja de gasos d’escapament
existents que eliminen els òxids de sofre dels gasos d’escapament dels motors y calderes dels vaixells.
Es diferencien dos grups de sistemes:
-

Sistema Humit: circuit obert, circuit tancat o circuit híbrid.
Sistema Sec

Figura 2 | Sistemes de neteja de gasos d’escapament
Font: pròpia

77

5.1.1

Depuradora de gasos de sistema sec

Com molt bé indica el seu nom, aquestes depuradores no utilitzen cap tipus de substància líquida per
a realitzar el procés de neteja si no que aquest sistema pot arribar a eliminar fins a un 99% del SOx
mitjançant l’utilització d’un reactor químic que conté hidróxid de calci granulat.
La depuradora seca utilitza un reactor per produir el contacte de la calç hidratada granulada amb el
diòxid de sofre i el gas de combustió carregat de partícules. La barreja intensiva de gas i sòlids que
passa al reactor promou la reacció dels òxids de sofre en el gas de combustió amb les partícules de
calç seca. La barreja de productes de reacció (calci / sulfat), calç no reaccionada i cendres en suspensió
es transporta a un col·lector de partícules (filtre) on aquestes es separen del flux de gas. La major part
del producte de rebuig es barreja amb hidròxid de calci fresc per al seu ús en el reactor i es re -injecta
en el reactor i només una petita porció del producte de rebuig sec es retira per ser eliminat.

Figura 3 | Depuradora de gasos de sistema sec
Font: Lloyd’s register (2015). Your Options for Emissions Complience
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5.1.2

Depuradora de gasos de sistema humit

5.1.2.1 Depuradora de gasos de circuit obert
Una depuradora de circuit obert neteja el gas d'escapament directament amb aigua de mar aprofitant
la seva natural alcalinitat per neutralitzar els SOx, que després es descarreguen al mar. Això implica un
número més reduit d’equips per formar el sistema, el que significa un menor cost d'inversió i una
instal·lació més simple.
Algunes fonts de la indústria argumenten que els scrubbers de cicle obert no resolen el problema
ambiental ja que simplement extreuen el sofre de l'aire i l'expulsen a l’oceà. No obstant, la CSA 2020
(Clean Shipping Alliance) va dir que els membres del seu comitè executiu han presentat evidència
científica als ports i han arribat a la conclusió que les aigües residuals generades pel procés de neteja
dels gasos d'escapament eren ambientalment acceptables i es trobaven dins dels límits reglamentaris.

Figura 4 | Depuradora de gasos de circuit obert
Font: Lloyd’s register (2015). Your Options for Emissions Complience

5.1.2.2 Depuradora de gasos de circuit tancat
Aquesta a diferencia de la anterior, utilitza aigua dolça tractada amb un químic alcalí com sosa càustica
per tal de neutralitzar el SOx i eliminar-lo.
Dins del sistema de depuració de gasos de circuit tancat es diferencien dos circuits de circulació de
l’aigua.
Per una banda, un circuit de circulació d'aigua és bombejat des del mòdul de bombes d'aigua de
circulació i alimenta directament la primera fase de la unitat scrubber. D'altra banda, un circuit de
circulació d'aigua es dirigeix cap a l’unitat de l'intercanviador de calor amb aigua de mar. L'aigua
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refrigerada és portada després a la segona fase de la unitat scrubber. Durant el funcionament de
sistema, els dos circuits treballen de forma contínua circulant en paral·lel.
Es així que, la sosa càustica es barreja en el circuit d’aigua de la primera etapa mitjançant un model
d’alimentació alcalí (l’alimentació es troba controlada de forma automàtica segons el nivell de pH de
l’aigua) i paral·lelament, el intercambiador de calor refreda l’aigua de mar que arriba de la segona
etapa el qual és alimentat per la bomba desde la toma de mar.
Dins de l’unitat scrubber, és on tindrá lloc la neteja de SOx del gasos d’escapament que entren per la
part inferior.

Figura 5 | Depuradora de gasos de circut tancat
Font: Lloyd’s register (2015). Your Options for Emissions Complience

5.1.2.3 Depuradora de gasos de circuit híbrid
Finalment, els sistemes híbrids tenen l'avantatge de combinar els dos sistemes. El sistema de cicle
obert, més econòmic, es pot utilitzar amb aigua de mar, en zones de mar obert i aigua prou alcalina
(pH 7,8-8,3) sense la utilització de NaOH on es permeti l'abocament, mentre que el sistema de cicle
tancat permet operar amb igual eficiència independentment d'on navega el vaixell, per exemple en
zones més sensibles amb restriccions, o aigua de baixa alcalinitat, pH. L'eficiència d'eliminació de
sulfurs esperada és com a mínim del 96%, depenent d'aquesta alcalinitat.
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5.1.3 Comparativa de les diferents técniques de netejament
Els scrubbers més utilitzats avui dia són els humits de circuit híbrid i obert i a continuació trobem les
raons principals:
Les depuradores de sistema híbrid tenen la característica que combinen dues maneres diferents
d’operació, circuit obert i tancat. Aquesta tecnologia de depuració de l’aigua es basa en la filtració
mitjançant membranes la qual aconsegueix mantenir baixos els costos operacionals i els residus es
comprimeixen quedant en una petita quantitat de residu sec. La filtració a través de membrana neteja
més la descàrrega d’aigua a la mar; més enllá dels requisits establerts per el MARPOL.
Per altra banda, les depuradores de circuit obert garanteixen un menor cost i utilitzen aigua de mar
per netejar els gasos d'escapament, però no es pot utilitzar en ports que no permetin la descàrrega a
la mar ni en aigües amb una baixa alcalinitat.
Finalment, el sistema de circuit tancat té un cost d’operació molt més elevat degut a la necessitat de
dosificació d’un additiu alcalí, no obstant a diferència dels anteriors aquest pot ser utilitzat a
qualsevol lloc i no requereix de descarrega a terra.
Avantatges i inconvenients de les depuradores de netejament:

Avantatges

Inconvenients

Alta eficiència en l'eliminació de partícules sòlides Concentració de substàncies corrosives a l'interior
del sistema
Existeixen ajudes de finançament extern per
l’adaptació de depuradores

En un futur, una regulació addicional podria
limitar encara més quan i on es poden utilitzar les
depuradores

Les depuradores són una solució econòmica en Augmenten el consum de búnquer i per tant
comparació amb l’estalvi a llarg termini. La generen més emissions de CO2
inversió pot donar els seus fruits només en 1 o 2
anys
El retrofit en els vaixells es una de les solucions No resolen el problema d’emissions d’òxid de
més rápides (excepte per els actuals retards en sofre mundial només el mouen de l’aire a l’aigua
part degut a les conseqüències de la pandèmia)

Taula 1 | Taula d’avantatges i inconvenients de les depuradores de netejament
Font: pròpia
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5.1.4. Mercat de scrubbers

Segons Alphaliner, el nombre de vaixells portacontenidors equipats amb scrubbers ha augmentat a
652 a partir del 27 d’octubre. Això representa un augment de 395 vaixells portacontenidors equipats
amb depuradores en comparació amb l’1 de gener de 2020.
Fins ara, aquest any s’han lliurat 67 noves construccions equipades, mentre que altres 328 han estat
objecte d’una reforma; retrofit. La capacitat total de la flota de portacontenidors instal·lats per
scrubbers ja representa 5,78 Mteu, que és el 24,4% de la flota total de portacontenidors. HMM,
Evergreen, MSC i Maersk tenen el percentatge més alt de capacitat instal·lada de depuradores a les
seves flotes.
El nombre de retrofits en curs ha disminuït, passant d’un pic de 117 vaixells al març a només 9 en
l’actualitat, ja que les línies navilieres volen transportar el màxim tonatge possible en els comerços
d’exportació xinesos en vista de l’alta demanda de càrrega i amb scrubbers a bord suposa un impacte
a la capacitat de càrrega máxima que pot soportar qualsevol vaixell.
Les inversions en sistemes de neteja de gasos d’escapament (EGCS) també disminueixen, ja que la
diferència de preu entre una tona de VLSFO i una tona de HFO ha baixat a 50-60 dòlars de mitjana, en
comparació amb 180 dòlars a l’octubre de 2019 i un rècord de 285 dòlars durant les primeres
setmanes de l’octubre de 2020. Com més baix sigui aquest diferencial, més trigarà en recuperar la
inversió de la pròpia depuradora.
MSC diposa, amb diferència, del nombre més elevat de vaixells portacontenidors equipats. Aquests
170 vaixells inclouen 27 vaixells megamax de més de 18.000 teu i 19 unitats neopanamax. Cal destacar
que altres 29 vaixells petits per sota de 3.000 teu de la flota també estan equipats amb sistemes de
neteja de gasos d’escapament.
La capacitat dels 170 scrubbers equipats en vaixells MSC ascendeix a 1,66 Mteu, que representa ja el
43% de la seva flota total, clarament per sobre de la mitjana de mercat del 24,4% per a la flota mundial
de portacontenidors.
Maersk ocupa una segona posició amb 97 vaixells que representen una capacitat d’1,22 Mteu o, el
que vindira a ser el mateix, el 29,7% de la seva capacitat total. La seva inversió massiva en depuradores
és una mica irònica, ja que Soren Skou, director general de Maersk, va ser citat fa dos anys i va dir que
"que els scrubbers eren inversions insensates". El 2019, però, es va reservar un pressupost de 263
milions de dòlars per a les modificacions per tal de "provar i comprendre la tecnologia". La companyia
danesa va canviar completament de idea i va afegir 68 vaixells més equipats amb scrubbers a la seva
flota.
Per últim, HMM diposa de 47 vaixells els quals representen una capacitat de 569.395 teu, que és el
80,3% de la seva capacitat total. Això s'explica pel fet que les dotze noves construccions de 24.000 teu
que s'han posat en servei aquest any estan equipades amb depuadores.
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Figura 6 | Nombre de retrofits per carrier
Font: Alphaliner.com
Evergreen és juntament amb HMM l'únic gran transportista on ja més de la meitat de la seva flota
representa vaixells equipats amb depuradores.
Cal detacar, que ja no queden cap de les 10 línies navilieres mostrades en la il·lustració anterior sense
vaixells equipats amb scrubbers. Yang Ming no en tenia cap a principis d’any, però renova la seva flota
tant amb vaixells de la classe T de 12.000 teu com amb vaixells més petits de la classe C de 2.940 teu,
tots equipats amb depuradores.

Figura 7 | Percentatge de retrofits per carrier
Font: Alphaliner.com
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5.2

Combustible de baix contingut de sofre

El terme combustible baix en sofre és un terme imprecís, que s'utilitza comunament per descriure
combustible destil·lat en comptes de combustible residual. El concepte destil·lat es refereix a un
combustible dièsel lleuger, refinat, amb un contingut de sofre de 0.5% o menys. El terme “ residual”
fa referència als combustibles pesats refinats menors, que actualment tenen continguts de sofre al
voltant de 2.5%. A continuació, es mostra una llista amb la definició i descripció dels combustibles
dièsel:
- IFO 380: combustible amb una viscositat màxima de 380 centistokes (<3,5% de sofre)
- IFO 180: combustible amb una viscositat màxima de 180 centistokes (<3,5% de sofre)
- LS 380: baix contingut de sofre (<1,0%) fuel oil amb una viscositat màxima de 380 centistokes.
- LS 180: baix contingut de sofre (<1,0%) fuel oil amb una viscositat màxima de 180 centistokes
- MDO: dièsel marí
- MGO: gasoil per a ús marítim
- LSMGO: baix contingut de sofre (<0,1%) gasoil per a ús marítim
- ULSMGO: combustible d'ultra baix sofre de gas marí referit com dièsel ultra baix sofre (sofre 0,0015%
màx.).
Avantatges del ús de combustibles destil·lats:
Malgrat que l’ús de productes destil·lats és molt més car que els fuels residuals, existeixen associacions
d’armadors, com per exemple la INTERTANKO, que donen suport a l’ús de gasoil davant d’altres
alternatives, com scrubbers o GNL, per les següents raons:
-

L'ús de gasoil redueix els SOx (70-80%), les emissions PM> (80%) i les emissions NOx (10-15%)
sense necessitat d'instal·lar noves plantes de tractaments de residus a bord.

-

El consum de gasoil redueix els consums dels vaixells un 5% per la seva major poder calorífic,
de manera que també es redueixen indirectament les emissions de CO2.

-

L'ús de MGO no genera residus.

-

El MGO no presenta problemes d'incompatibilitat ni de qualitat, al contrari que els fuels
residuals.

-

Si el vaixell consumeix gasoil en lloc de fuel tractat amb scrubbers, no ha de canviar de
combustible de fuel a gasoil al moment d’aproximar-se a la costa, per la qual cosa s'eviten
perills operatius.

-

Les modificacions dels motors existents per a l'ús de MGO requereixen un cost adicional, però
és mínim en comparació amb l'adaptació de la tecnologia de scrubber o GNL.
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5.3

Gas natural liquat com a combustible marí

En aquest apartat, coneixerem què és el gas natural, l’alternativa de combustible cada vegada més
extensa gràcies als seus avantatges i a la seva afectació més baixa al medi natural.
El gas natural és un combustible fòssil que procedeix de la descomposició dels materials orgànics
subterranis des de fa milions d'anys. El gas natural liquat es el resultat de refredar el gas natural fins
al punt que es condensa en un líquid, aquest fenomen ocorre a una temperatura d'aproximadament
161⁰C i a pressió atmosfèrica. El resultat de la liqüefacció és la reducció del volum original en
aproximadament 600 vegades, el que comporta una reducció a l'hora de transportar-lo llargues
distàncies, en vaixells especials GNL, on sistemes tradicionals de transport per canonades serien
menys atractius econòmicament i podrien ser tècnica o políticament no factibles. En estat gasós, a
pressió atmosfèrica, el gas és més lleuger que l'aire i no és tòxic. La densitat del GNL és de 0,47 i és
transparent, inodor i no corrosiu.
És un combustible més barat que els tradicionalment usats en els vaixells, permet desplaçaments
llargs, amb una autonomia entre 800 i 1.500km. A més, significa una reducció important d'emissions
contaminants per generar la mateixa quantitat d'energia: genera un 25% menys de CO2, un 80% menys
d'òxid de nitrogen i pràcticament cap quantitat de diòxid de sofre o partícules en suspensió. Però a
més, el GNL aporta una millora en la qualitat de l'aire. Pel que fa a la contaminació acústica, l'ús del
GNL com a combustible marítim aconsegueix reduir el soroll ambiental en un 50%, una reducció molt
substancial si es té en compte que el soroll generat pels vaixells és el que més contaminació acústica
submarina provoca.
També hi ha avantatges pel que fa a la seguretat. Què passa si es produeix un accident i abocament
del combustible? En el cas del GNL, l'impacte ambiental és mínim si el comparem amb la resta de
combustibles fòssils. Els vessaments de GNL, a diferència dels de fuel-oil, es dissipen en l'aire i no
contaminen el terra ni l'aigua. Tant és així que tragèdies com la del Prestige a Galícia s'haurien evitat
si el vaixell hagués utilitzat GNL. Els experts ja parlen del GNL com a combustible marítim alternatiu al
petroli, l'adaptació del qual permetrà la implementació de les futures fonts renovables. Aquest canvi,
a més d'una millora en els avantatges ambientals, suposaria també un estalvi econòmic en la factura
de combustible, de manera que les navilieres podrien estalviar-se costos, fer més competitiu al sector
i també la indústria del transport marítim.
Malauradament, al tractar-se d'una solució bastant recent, la normativa internacional IMO es troba
encara en fase de desenvolupament tot i que les Societats de Classificació ja han establert les seves
pròpies normes basades en la seva experiència.
Un obstacle per a la flota existent és el cost del canvi a motors duals. Això es pot fer canviant els
motors o en alguns casos modificant algunes parts dels existents, tot i que els armadors generalment
prefereixen el canvi total, perque així el motor que es treu aporta un valor residual. S'estima que
aquesta operació té un període de retorn de la inversió d'uns 4 anys per a vaixells que naveguen entre
ports europeus.
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Per una altra banda, el consum de GNL no s’esta posant en pràctica perque ens trobem amb la
dificultat de subministrament per la manca d'infraestructura en els ports, encara que les empreses
proveïdores de gas ja estan dedicant importants inversions per adaptar les terminals portuàries dels
països més desenvolupats. En qualsevol cas els vaixells que naveguin per zones on no hi hagi garantia
de subministrament de gas hauran de seguir consumint combustibles líquids.
Pel que fa a casa nostra, el Port de Barcelona participa en diversos projectes europeus per aportar al
recinte portuari tota infraestructura necessària per subministrar GNL a vaixells, camions i maquinària
de terminal.

Figura 8 | Planta de GNL en el Port de Barcelona
Font: Enagas
Com a informació interesant, la companyia energètica Gas Natural Fenosa, ha treballat amb la
naviliera Baleària, una de les empreses capdavanteres en transport de passatgers, per impulsar el
primer vaixell de passatgers a l'Estat amb un motor auxiliar de gas. Es tracta del vaixell Abel Matutes,
un ferri que opera diàriament la ruta Valencia-Palma de Mallorca. Les dues companyies han signat el
primer contracte de subministrament de bunkering de GNL, per a tots els ports peninsulars en els
quals opera la naviliera, així com a tota la nova flota propulsada per aquest combustible.

Figura 9 | Abel Matutes
Font: Balearia
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5.4

Altres combustibles

En resum, segons les tècniques i alternatives esmentades anteriorment la DNV GL les ha estudiat totes
i presenta un anàlisi comparatiu de les diverses opcions, on el gas natural resulta el menys
contaminant d’entre els combustibles fòssils i millor opció pel que fa a les reduccions d’emissions de
sofre ja que aquest es el principal objectiu decretat per el MARPOL. No obstant, els estudis haurán de
seguir en progres per tal de descartar que aquest no crea emissions de gasos d’efecte hivernacle ja
que no n’estan tant segurs que aquest fet sigui incert.
Per aquesta raó, existeixen ja diversos projectes que voten per un combustible el qual el seu origen
no sigui fóssil, aquest és l’hidrogen. Es tracta d’un dels elements més abundants de la Terra però aixó
no significa que sigui fácil d’obtenir ja que es genera a partir d’altres substàncies que el contenen,
entre ells l’aigua, el carbó i el gas natural. La manera ideal per produir l’hidrogen sería obtenir-lo
directament de l’aigua el qual sería necesari portar a terme un proces d’electrólisis – consiteix en la
descomposició de les molécules d’aigua (H2O), oxígen (O2) i hidrogen (H2). De totes maneres, aquest
és un procés costós per el qual es necessita molta energia eléctrica per alimentar els electrolitzadors
i aquesta energia no es sol obtenir de les fonts renovables existents.
A diferència dels combustibles basats en el carboni; l'hidrogen no produeix productes nocius com a
conseqüència de la seva combustió, només genera energia i aigua neta quan es combina amb l'oxigen
en una pila de combustible. Quan es combina amb aire, si que genera emissions d'òxids de nitrogen
com passa en qualsevol motor de combustió interna, però en menor quantitat que els motors fuel i
gasoil.
D'altra banda, cal destacar que requereix un volum d'emmagatzematge bastant més gran que el dels
combustibles convencionals - els tancs haurien de ser com a mínim sis vegades més grans que els
actuals. Els nous dissenys de vaixells requeririen utilitzar espais en coberta per al seu
emmagatzematge dificultant també l'adaptació a aquest combustible en vaixells ja construïts. Per
aquest fet, hi ha poca experiència amb aquest combustible en el sector marítim.
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CAPÍTOL 6: ESTRATÈGIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMATIVA IMO 2020 A UNA LÍNIA
REGULAR

Per tal d’assolir l’objectiu establert en aquest treball, es realitzarà un estudi sobre com afecta l’entrada
en vigor de la nova normativa de l’annex VI del MARPOL sobre la reducció del límit màxim de sofre
permès en els combustibles per als transportistes.
Sens dubte, els vaixells portacontenidors són el tipus més important entre els diferents vaixells
mercants ja que les deu principals companyies marítimes mundials gestionen aquest tipus de vaixell,
els contaminants emesos per aquests tenen una influència significativa en la qualitat de l’aire mundial.
Per tant, aquest estudi només pren com a objecte de recerca un vaixell portacontenidor,
l’anomenarem ‘Model’, el qual actualment circula per la ruta d’una de les companyies marítimes
existents. Els punts forts i febles de les diverses estratègies factibles en compliment de la política de
gasoil amb baix contingut de sofre de l’OMI, les dificultats en la implementació i els reptes s’avaluen
de manera exhaustiva. Es calculen els indicadors cost-benefici d’aquestes estratègies i es compara per
tal de proporcionar referència als transportistes en la presa de decisions.

6.1 Especificacions del vaixell

L’embarcació elegida per realitzar l’estudi es un portacontenidor construit el 2007 el qual actualment
es troba realitzant la ruta per el Sud, Nord i Est d’Espanya.
Les especificacions tècniques són les següents:

Especificacions bàsiques
Eslora
134,4 m
Mànega
22,74 m
Calat
8,71 m
Capacitat Efectiva
616 TEU
Capacitat Nominal

868 TEU

Pes brut

9962 MTS

Pes net

6006 MTS

Taula 1 | Especificacions bàsiques
Font: pròpia

88

Motor principal / Auxiliars
MAK 8,400 kW a 500 rpm velocitat mitjana amb equip reductora
1 Generador dièsel de 1020 kW
1 Generador dièsel de 856 kW
1 Generador dièsel de 340 kW d’emergència
1 Hèlix de pas variable
1 Propulsor de proa de 720 kW
1 Propulsor de popa de 450 kW
1 Generador d’eixos de 1300 kW
Velocitat i consum
Totes les xifres es basen en bones condicions meteorològiques i en un mar suau màxim beaufort 3,
amb un calat de 8,50 m a la vora marítima i temperatura màxima del mar de 28 graus celcius excloent
contenidors refrigeradors aboard però inclòs l’us del generador d’eixos amb una càrrega estàndard de
250 kW per a la navegació.
a 18.0 kn; 33.3 tons IF380
a 17.0 kn; 30.5 tons IFO380
a 16.0 kn; 27.0 tons IFO380
a 15.0 kn; 25.0 tons IFO380
a 14.0 kn; 21.5 tons IFO380

Consum
35

Velocitat [kn]

32
29
26
23
20

13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19

tonelades IFO380

Figura 1 | Gràfica consum combustible vaixell Model
Font: pròpia
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Consum portuari
Aproximadament 2.0 tonelades de gasoil al dia per el auxiliar quan el vaixell es troba inoperatiu
i fins a 5.7 tonelades de gasoil incloent contenidors refrigeradors abord.
El vaixell consumeix gasoil al port per escalfar allotjaments aprox. 0.5 tonelades al dia.

Ruta

Figura 2 | Rotació del vaixell
Font: Netpass

Aquest estudi suposa que el vaixell Model navegui per el sud, nord i est d’Espanya realitzant la següent
rotació: Algeciras, Tenerife, Las Palmas, Agadir, Alegciras, Gijón, Bilbao, Algeciras, Alicante, Cartagena,
Almeria, i després torna a Algeciras. El diagrama esquemàtic dels ports de la ruta del vaixell es mostra
a la figura 2. El viatge d’anada i tornada és d’unes 4.076 milles, es triga 29 dies a realitzar la rotació
sencera, el vaixell fa uns 12 viatges anuals i el seu consum és de 290 tonelades de VLSFO .
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6.2 Estratègies
Les estratègies factibles que es debatran en aquest estudi inclouen l'ús de VLSFO i la instal·lació de
depuradores de SOx, que estan representats per ‘Estratègia VLSFO’ i ‘Estratègia Scrubber’, tal com es
mostra a la taula 2.

Estratègia

Descripció

VLSFO

El HSFO és reemplaçat per VLSFO (S<0.5%)

Scrubber

Instal·lació d’una depuradora utilitzant HSFO (S<3.5%)
Taula 2 | Descripció de les dues estratègies
Font: pròpia

6.3 Mètodes de càlcul de costos
6.3.1 Estimació del cost
En aquest estudi s’avalua el cost total anual després d’implementar diferents estratègies en
compliment de la política de combustible de baix contingut en sofre de l’OMI.
Els elements del cost d’instal·lació d’una depuradora inclouen el cost d’instal·lació de la mateixa, el
temps d’instal·lació de 30 a 45 dies i el cost del consum de combustible per a la navegació del vaixell.
Les dues estratègies tenen diferents conceptes de cost aproximadament dividits en despeses de
capital i despeses d’operació, es detallen a la taula 3.

Cost
Despesses de capital

Despesses d’operació

VLSFO
Cap

SCRUBBER
1.Equip Scrubber
2.Instal·ació Scrubber
3. Vaixell inoperatiu durant la instal·lació
de la depuradora

1.Diferències de preu entre 1.Manteniment de la depuradora
VLSFO i HSFO.
2. Espai perdut en el vaixell per la
2.Cost del additiu16 de fuel oil instal·lació de la depuradora.
3.Recàrrec17 cost VLSFO

Taula 3 | Despeses de capital i d’operació
Font: pròpia

16

Aquests additius redueixen el consum del fuel oil com també les emisions contaminants.

17

Aquets recàrrec comunment anomenat BAF (Bunker Adjustment Factor), s'empra en el comerç internacional
per introduir correccions al preu a causa de la distorsió generada per l'alta volatilitat en el preu del petroli.
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A continuació es descriuen els enfocaments de càlcul del cost incremental total de la estràtegia
utilitzant VLSFO i instalant Scrubber.

6.3.1.1 Estratègia VLSFO

El cost total de l’estratègia de VLSFO inclou les despeses de capital i d’operació expressat en
l’equació (1):

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑉𝐿𝑆𝑂

(1)

A l’hora de substituir HSFO per VLSFO, els vaixells no han de passar per cap procés de canvi d’equip
per tant el seu valor de 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂 será 0. Mentres que el càlcul de
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑉𝐿𝑆𝑂 s’expresa en l’equació (2) incloent la diferència de preu entre VLSO i HSFO,
el cost de l’additiu del combustible i el cost del recàrrec de VLSFO.

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑉𝐿𝑆𝑂 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂 𝑖 𝐻𝐹𝑂 +
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑢 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑅è𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂

(2)

El preu de VLSFO fluctua amb el preu internacional del cru i el preu del combustible marí. Aquest
estudi utilitza els preus del petroli de HSFO i VLSFO durant el mes d’abril de 2021, 515 dolars i 403
respectivament.
A l’equació (2), el valor de la diferència de costos entre VLSFO i HSFO del vaixell Model que utilitza
VLSFO per a un viatge d’anada i tornada en un any es calcula mitjançant l’equació (3):

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂 𝑖 𝐻𝐹𝑂 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 [𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑉𝐿𝑆𝐹𝑂 −
𝑈𝑆𝐷

ℎ

𝑝𝑟𝑒𝑢 𝐻𝐹𝑂] ( 𝑡𝑜𝑛 ) 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó (𝑎𝑛𝑦) 𝑥 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑊) 𝑥 10−6

A l’equació (3), el consum de combustible del vaixell contenidor és de 290 tones. A més, el contingut
de sofre al VLSFO es redueix considerablement per reduir l’emissió de SOx als gasos d’escapament,
però el compost de sofre actua com a lubricant del fuel. Com a resultat, quan el contingut de sofre en
el combustible es redueix de 3,5 % a 0,5 %, el VLSFO tindrà una lubricació insuficient per a les parts
mòbils del motor principal, cosa que provocarà un desgast més ràpid del revestiment del cilindre del
motor principal i patirà fuites. L’additiu lubricant és una de les maneres eficients de solucionar el
problema. Per exemple, la lubricació d'afegir 3% de biodièsel al VLSFO és la mateixa que al HSFO.
Hi ha molts additius lubricants comercials, com ara Lubricants ACs i Croda, però els seus preus varien
en gran mesura. Per tant, és difícil que els preus dels additius lubricants comercials siguin la base de
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(3)

càlcul del cost dels additius. En canvi, el biodièsel ha estat àmpliament acceptat com un combustible
alternatiu ecològic, baix en carboni i renovable i un excel·lent additiu per a la lubricitat sense contingut
de sofre. Per tant, aquest estudi utilitza el preu del biodièsel com a cost de l’additiu VLSFO. Segons Lin
i Hwang , el preu del biodièsel s'estableix en 1245,9 USD / tona, però el preu baixarà any rere any amb
la maduració i l'avanç de la tecnologia de fabricació del biodièsel.
El recàrrec de combustible baix en sofre de l’equació (2) és un recàrrec del cost del transport marítim.
Com que el VLSFO augmentarà el cost d’enviament i lliurament, l’empresa de transport de contenidors
cobra un recàrrec a part del transport marítim del remitent de manera que la càrrega del preu del
petroli VLSFO la assumeixen conjuntament el carregador i la companyia del vaixell.
Generalment, el recàrrec és de 30 a 70 USD / TEU segons el port d'exportació i la mida del contenidor.
La mitjana del recàrrec és de 50 USD / TEU, aproximadament el 10% del preu de VLSFO. Per tant, el
BAF per unitat de contenidor de cada viatge s'estableix en un 10% del preu flotant anual de VLSFO en
aquest estudi. El vaixell Model realitza 12 viatges a l'any, per tant

𝑈𝑆𝐷
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑐 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
)
𝑎𝑛𝑦
𝑈𝑆𝐷
= 𝑛º 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐵𝐴𝐹 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 (
) 𝑥 3 𝑥 𝑛º 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦
𝑇𝐸𝑈

(4)

;3 fa referència al nombre de segments que el vaixell realitza a cada viatge
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Figura 3 | Resolució equació (3)
Font: pròpia

Figura 4 | Resolució equció (4)
Font: pròpia
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Figura 5 | Resolució equació (2)
Font: pròpia

Figura 6 | Resolució equació (1)
Font: pròpia

6.3.1.2 Estratègia Scrubber

Un dels factors claus en l’estratègia de la implementació d’una depuradora per els transportistes és la
diferència de preu entre el HSFO i VLSO que influenciarà en el cost d’instal·lació del scrubber ja que es
pot recuperar durant la vida del vaixell. L’equació del càlcul del cost d’aquesta estratègia s’expresa de
la següent manera:

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟

(5)
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Segons la taula 3, les 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 conté el cost de l’equip de depuració, el cost
d’instal·lació de la depuradora i pèrdua d’explotació durant la instal·lació del scrubber, s’expressa en
l’equació (5) com:

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟
= 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 + 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟
+ 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó

(6)

Després d’instal·lar la depuradora, el portacontenidor continua fent servir HSFO, de manera que
l’increment del cost de HSFO és 0. Per tant,

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑′ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 = 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 + 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑑′ 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó
= 45 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟 + 𝐺𝑢𝑎𝑛𝑦 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠

(7)

(8)

𝐺𝑢𝑎𝑛𝑦 𝑥 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒
= (𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑇𝐸𝑈)(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó)𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 1
+ (𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑇𝐸𝑈)(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó)𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 1
+ (𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑇𝐸𝑈)(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó)𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 2 + (𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡
∗ 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑇𝐸𝑈)(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó)𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 2
+ (𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑇𝐸𝑈)(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó)𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 3
+ (𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑇𝐸𝑈)(𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó)𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 3

(9)

𝑈𝑆𝐷
𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑑′ 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑀à𝑥. 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑥 1% 𝑥 𝐵𝐴𝐹 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 (
)
𝑇𝐸𝑈
𝑥 3 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑦

(10)

Els costos de l’equip de la depuració i pèrdues operatives i d’espai es detallen a continuació:

 Cost equip i instal·lació del Scrubber
Les depuradores costen entre 3 i 10 milions de dòlars per vaixell i s’espera un retorn de la inversió
durant els propers 12 a 24 mesos. En aquest estudi estimem un valor de 5 milions de dòlars.
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 Manteniment Scrubber
S’estima que el manteniment de la depuradora es realitza cada any i té un valor d’1 milió de dòlars.
 Pèrdues operatives derivades de la instal·lació del Scrubber
La instal·lació de depuradores necessiten uns 45 dies (és a dir, 1,5 mesos) i el vaixell deixa de
funcionar durant aquest període. El lloguer del vaixell es compta diàriament i varia segons la mida
del vaixell, en aquest cas serà de 9.475 dolars. A més a més, durant aquest periode, la companyia
deixarà de tenir benificis en quan a l’explotació del vaixell (1 viatge i mig) i en aquest estudi
suposem que tant d’exportacions com d’importacions el vaixell carregarà el màxim de la seva
capacitat.

 Pèrdua d'espai de càrrega per a la instal·lació de depuradores
Alphaliner indica que el scrubber ocupa uns 200 TEU d’espai de càrrega d’un vaixell
portacontenidors ultra gran de 20.150 TEU, el que significa que la depuradora ocupa l’1% de la
quantitat total d’espai de càrrega. Per tant, l'espai de càrrega ocupat per la depuradora és de 6.16
TEU del vaixell de contenidors Model de 616 TEU en aquest estudi. La taxa de transport de
contenidors varia en gran mesura amb l’oferta i la demanda del mercat, i reflecteix la situació
internacional i el preu del petroli.
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Figura 7 | Resolució equació (9), (8) i (6)
Font: pròpia
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Figura 8 | Resolució equació (10) i (7)
Font: pròpia

Figura 9 | Resolució equació (5)
Font: pròpia

6.4 Resultats
L’enfocament dels costos es va aplicar per avaluar les estratègies de compliment dels transportistes
per a la regulació del combustible baix en sofre del MARPOL. Es resumeixen els principals resultats
com segueix:
1. Els riscos per l’estratègia VLSFO i l’estratègia Scrubber són la incertesa de la diferència de
preus entre HSFO i VSFO a més a més del cost d’inversió inicial tant elevat de la depuradora.
Si la diferència internacional del preu del petroli entre HSFO i VLSFO disminueix, el període de
recuperació del cost de la depuradora d’allargarà.
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2. Quan es tracte d’un vaixell jove amb un espai de càrrega més gran, té una vida útil més llarga
i per tant un temps de recuperació de costos més curt després d’instal·lar una depuradora.
3. Quan es tracta d’un vaixell petit, vell o amb menys espai de càrrega, és preferible utilitzar
l’estratègia de VLSFO enlloc d’instal·lar una depuradora.
4. L’estratègia Scrubber sembla a primera vista més atractiva a llarg termini ja que el cost
d’inversió es recupera durant la vida del vaixell però cal tenir en compte que els costos de
manteniment són elevats i será un cost afegit a les despeses habituals de manteniment que
ha de complir el propietari del vaixell.
5. El cost de la pèrdua d’espai de càrrega a causa de la instal·lació de la depuradora varia amb la
taxa de transport (BAF), de manera que el cost total de l’estrategia Scrubber canvïa cada any.
6. El preu de l’additiu per al combustible caurà any rere any a mesura que maduri la tecnologia
de fabricació de l’additiu per al combustible, de manera que el cost total de l’estratègia VLSO
disminuirà gradualment.
7. El cost total de l’estratègia VLSFO depèn principalment del preu de VLSFO. Quan es pren
aquesta estratègia, el principal risc per al transportista és la incertesa del preu del
combustible; no obstant aixó, la taxa de VLSFO (BAF) també fluctua segons el seu preu de
manera que el transportista i remitent compartiran els riscos per la fluctuació del preu del
petroli.
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CONCLUSIONS
En el present treball s’han resumit, exposat i posat a disposició dels enginyers marins i qualsevol altre
individu interesat en el tema els coneixements bàsics respecte als sistemes utilitzats en el sector per
reduir les emissions dels gasos contaminants provinents dels equips abord, tenint en compte les
limitacions regulatives d'emissions.
S'ha determinat que per aconseguir aquests objectius és necessari realitzar inversions, de manera que
els armadors s'enfronten a una sèrie de decisions importants en termes d'inversió i de comerç si volen
fer negocis dins dels límits d'emissions de gasos contaminants. S'ha demostrat que les inversions són
retornables a mig termini.
Les depuradores han estat una solució molt atractiva per a complir la normativa IMO 2020 sobre la
reducció del contigut de sofre del combustible marí, especialment per als vaixells grans. Com
comentat anteriorment, el temps en recuperar les inversions de les depuradores és de mig termini
d’entre 12 i 24 mesos.
Entre els principals sectors marítims, el 15,9% de tots els vaixells contenidors, el 11,4% de tots els
graners , el 24,5% de tots els petroliers de cru i el 4,2% de tot els petroliers estan equipats amb un
scrubber per eliminar els òxids sulfurosos dels gasos d’escapament, segons BIMCO18.
El fet que gran part de la flota mundial va substituir el fuel oil alt en sofre (HSFO) per fuel oil baix en
sofre (VLSFO) com a mitjà de propulsió per complir el limit de sofre que va entrar en vigo l’1 de gener
de 2020, les vendes generals de combustible van augmentar considerablement. El volum total de
venda de combustibles va créixer un 5% el 2020 i a continuat augmentant els dos primers mesos de
2021 (+2,7%).

18

BIMCO: És la més gran de les associacions marítimes internacionals que representen els armadors; els seus
membres controlen al voltant del 65% del tonatge mundial i té membres en més de 120 països.
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Figura 1 | Preus dels combustibles, 15 Març 2021
Font: BIMCO, Marine Bunker Exchange

Des del primer moment, l’elecció entre VLSFOs i depuradores s’ha bassat en la diferència del preu del
combustible. Com que avui dia aquesta diferència del preu del combustible sembla haver trobat un
nivell constant lleugerament superior als 100 dòlars per tonelada, els propietaris i els inversors de
vaixells tenen cada vegada més intensions de mantenir l’estratègia d’utilitzar combustibles baixos en
sofre ja que si la diferència internacional del preu del petroli entre HSFO i VLSFO disminueix, el període
de recuperació del cost de la depuradora s’allargaria; sense tenir en compte el cost extra de
manteniment de la mateixa.
Com a conclusió trobem que, el combsutible amb baix contingut de sofre es veu com una opció a curt
termini per poder complir la normativa que regula les emissions de SOx a l’atmosfera. Per altra banda,
els scrubbers son vistos com una opció a mig temrini i en definitiva els motors de GNL serán la opció
més viable a mig i llarg termini ja que es preveu que el gas natural sigui el combustible energètic més
utilitzat.
Cal destacar però, que no tot el relacionat amb el GNL són bones noticies. El canvi a gas natural
comporta un problema ja que ningú vol invertir en les infraestructures necessàries fins que no hi hagi
una demanda clara. De la mateixa manera, fins que no hi hagui una infraestructura que asseguri el
subministrament d’aquest combustible, les navilieres no voldran canviar els sistemes de propulsió dels
seus vaixells.
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És de mencionar, l’idea inicial d’aquest treball ha hagut de ser modificada després de contactar amb
persones del sector i adonar-t’he que la informació que proporcionaven era inexacta o simplement no
era facilitada; fet suspitòs per raons que desconec.
La preocupació més gran del sector es saber si es garanteix el cumpliment de la normativa i per això
crec necesari que es realitzin seguiments a totes aquelles empreses que la incompleixin fent us de
detectors infrarojos, drons i avions, sense deixar de banda la realització d’inspeccions amb més
freqüència.
El cumpliment de la regulació es tracta d’un esforç conjunt el qual és de gran importància que els
governs s’impliquin i ofereixin ajudes econòmiques per l’adquisició de sistemes que funcionin amb
combustibles alternatius per tal de motivar al secor marítim a ajudar al mediambient. Malauradament,
les línies no realitzaran grans canvis fins que no es vegin forçades per la legislació i per les autoritats.
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SUMMARY
Executive summary:

This document calls upon the Committee to initiate a process to
explore what amendments to MARPOL Annex VI may be
appropriate to further reduce the adverse impact of diesel engine
emissions on human health and environment. The annex to this
document presents information on estimates of emissions from ships,
their effects on human health and the environment, and technologies
for control of emissions.

Action to be taken:

Paragraph 13

Related documents:

MP/CONF.3/35, MEPC 44/11/7

Background
1
On 26 September 1997, the Parties to the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto
(MARPOL 73/78) adopted a new Annex VI to the Convention, Regulations for the Prevention of
Air Pollution from Ships (1997 Protocol). Annex VI contains several important provisions to
address air emissions from ships and provides an important tool to help reduce the adverse
impacts of international shipping transportation on the global and local environments.
2
Regulation 13 of the 1997 Protocol contains limits for emissions of nitrogen oxides (NOx)
from marine diesel engines. According to Regulation 13, the NOx emissions of any diesel engine
with a power output of more than 130 kW installed on a ship constructed on or after
1 January 2000, or that undergoes a major conversion on or after that date, shall not exceed the
following limits:
(i)
(ii)
(iii)

17 g/kW-hr
45.0*n(-0.2) g/kW-hr
9.8 g/kW-hr

when n is less than 130 rpm
when n is 130 or more but less than 2,000 rpm
when n is 2,000 rpm or more

where n is rated engine speed (crankshaft revolutions per minute).
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3
Annex VI also contains limits for the sulphur content of marine fuel oil. According
to Regulation 14, the sulphur content of any fuel oil used on board ships shall not exceed
4.5% m/m. For SOx Emission Control Areas (SECAs), this limit is reduced to 1.5% m/m.
4
The 1997 Air Pollution Conference was a historical response by the IMO to address air
emissions from ships and their contribution to air pollution and other environmental problems.
Especially the control of emissions of nitrogen oxides (NOx) and sulphur oxides (SOx) were
subject of extensive discussion at the IMO prior to and during the Air Pollution Conference. At
the 1997 Conference many delegations already recognized that the NOx emission limits
established in Regulation 13 were very modest when compared with current technology
developments. As a result, the Diplomatic Conference invited the Committee to review the NOx
emission limits at a minimum of five-year intervals after entry into force of the 1997 Protocol
and, if appropriate, amend the NOx limits to reflect more stringent controls. It is also observed
that some air emissions from shipping, such as particulate matters (PM), are not addressed in
the annex.
Developments since 1997
5
The contribution of ship emissions to air quality problems in many areas of the world is
growing, and numerous governments are now considering how to better address ship and other
port emissions at the local, national, and international level. Since 1997 many governments have
further tightened standards applicable to on-road and off-road engines as well as fuel quality
standards. In addition, particulate matter (PM) generated by diesel engines is an area of
increasing concern as it impacts human health. The annex to this document presents information
on the human health and environmental effects caused by emissions from marine diesel engines.
Furthermore, information on the contribution of marine diesel engines to global pollutant
inventories is presented.
6
Even though the entry into force date of Annex VI is 19 May 2005, engine manufacturers
have been complying with the Regulation 13 NOx standards since January 2000 by producing
marine engines that meet the standards adopted in 1997. To demonstrate compliance,
Member States are issuing Statements of Compliance, as recommended by MEPC in
MEPC/Circ.334 (19 November 1998), Interim Guidelines for the Application of the NOx
Technical Code. These Statements are issued based on the same certification procedure that will
be used after the annex goes into force in May 2005. Most, if not all, vessels built since
1 January 2000 have compliant engines.
7
It is widely acknowledged by marine engine manufacturers that different technology
improvements now exist that will enable significant improvement over the existing standards
found in Annex VI. Leading manufacturers have also revealed that significant emission
improvements can be achieved in engines made before the year 2000 through valve upgrades and
other procedures that are feasible through routine maintenance of the engines.
8
Encouraged by these developments and taking into account the adverse effect of marine
diesel engine emissions, the submitting Member States recommend that the Committee initiate
discussions at exploring what reductions may be feasible in light of developments since 1997.
While Resolution 3 invites the Committee to review the limits five years after the entry into force
of the annex, it is critical for discussions to begin now at the IMO if we want emission standards
to be developed at the global level. Discussions are taking place within some governments to
further reduce air emissions from ships. However, it is widely recognized that further discussion
and action at the IMO is the most desirable and efficient mechanism for achieving further
reductions that are harmonized at the global level.
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9
The long lives of vessels with marine diesel engines means that the emission benefits
associated with new standards take a long time to achieve their full effect. Because fleet turnover
is so slow, it is important to consider more stringent emission limits for new engines as soon as
possible. Five years have now passed since 1 January 2000 when new marine engines began
compliance with the Annex VI standards. Moreover, progress in the development of emission
control technologies, e.g. as presented in the annex to this document, suggests that it is
appropriate for the Committee to investigate future emission control options.
Conclusions
10
It is the opinion of the Sponsors of this document that the most appropriate vehicle for
addressing further improvements in air emissions from ships is through further action at the IMO.
MARPOL Annex VI is the only global regime that directly addresses air emissions from ships.
Numerous countries have now ratified the Annex or adopted national standards that parallel those
in Annex VI. Many other governments are likely to soon ratify Annex VI and it is important that
the IMO continues to move forward to explore possible amendments to the Annex since there is a
major gap between the known human health and environmental effects of emissions from marine
diesel engines, the corresponding regulations in Annex VI, and technologies now available to
combat emissions.
11
In light of the observations noted above as well as the information in the annex to this
document, the sponsors of this document recommend that the Committee begins a process to
investigate how Annex VI could be updated to better respond to the present and future
environmental challenges and technology developments. Specifically, the Committee should
consider terms of reference for the current working group on air emissions to ships. The terms of
reference may include consideration of what actions may be appropriate in addressing NOx,
improved fuel quality, SOx and particulate matter.
12
Members of the Committee should also be encouraged to draw attention to any issues that
have arisen in recent efforts to prepare for implementation of the annex. The terms of reference
should also include consideration of issues related to implementation of the annex that may
require further clarification.
Action requested of the Committee
13

The Committee is invited to consider the above views and decide as appropriate.
***
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ANNEX
1
Although the shipping industry is considered to be environmentally friendly compared to
other modes of transport, the information below shows why it is indicated that the shipping sector
nevertheless should keep on taking the responsibility for its share of air pollution.
Health and environmental effects associated with marine diesel engines: NOx and SO2
emissions
2
NOx emissions from marine diesel engines are of concern to the international community
because these emissions contribute to ground level ozone and particulate matter as well as other
environmental effects such as eutrofication, acid deposition, and nitrification. In addition, NOx
and SO2 react (with water, oxygen and oxidants) in the atmosphere to form acid rain.
Furthermore, as pointed out in the IMO study of Greenhouse Gas Emissions from ships
(pages 53-68), the indirect effect of NOx emissions to global warming should be noted.
Acid Deposition
3
Acid deposition, or acid rain as it is commonly known, occurs when SO2 and NOx react in
the atmosphere with water, oxygen, and oxidants to form various acidic compounds that later fall
to earth in the form of precipitation or dry deposition of acidic particles. It contributes to damage
of trees at high elevations and in some regions lakes and streams may become so acidic that they
cannot support aquatic life. In addition, acid deposition accelerates the decay of building
materials and paints, including irreplaceable buildings, statues, and sculptures that are part of our
collective cultural heritage.
4
Acid deposition primarily affects bodies of water where the soil has limited ability to
neutralize acidic compounds. In the United States, for example, the National Surface Water
Survey (NSWS) investigated the effects of acidic deposition in over 1,000 lakes larger than
10 acres and in thousands of miles of streams. It found that acid deposition was the primary
cause of acidity in 75 per cent of the acidic lakes and about 50 per cent of the acidic streams.
Hundreds of lakes have acidity levels incompatible with the survival of sensitive fish species.
Acid deposition also has been implicated in contributing to degradation of high-elevation spruce
forests.
Eutrofication and Nitrification
5
Deposition of nitrogen from marine diesel engines contributes to elevated nitrogen levels
in water bodies. Increased nitrogen loading in water bodies, particularly coastal estuaries, upsets
the chemical balance of nutrients used by aquatic plants and animals. Additional nitrogen
accelerates —eutrophication,“ which is the accelerated production of organic matter, particularly
algae, in a water body. This increased growth can cause numerous adverse ecological effects and
economic impacts, including nuisance algal blooms, dieback of underwater plants due to reduced
light penetration, and toxic plankton blooms. Algal and plankton blooms can also reduce the
level of dissolved oxygen, which can reduce fish and shellfish populations. Eutrophication is of
particular concern in coastal areas with poor or stratified circulation patterns. In such areas, the
—overproduced“ algae tends to sink to the bottom and decay, using all or most of the available
oxygen and thereby reducing or eliminating populations of bottom-feeder fish and shellfish,
distorting the normal population balance between different aquatic organisms, and in extreme
cases causing dramatic fish kills.
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6
Severe and persistent eutrophication often directly impacts human activities. For
example, losses in the nation‘s fishery resources may be directly caused by fish kills associated
with low dissolved oxygen and toxic blooms. Risks to human health increase when the toxins
from algal blooms accumulate in edible fish and shellfish, and when toxins become airborne,
causing respiratory problems due to inhalation.
Ozone
7
Ground level ozone is formed when hydrocarbons and oxides of nitrogen (NOx) react in
the presence of sunlight. Exposure to ambient ozone contributes to a wide range of adverse
health effects. Effects include lung function decrements, respiratory symptoms, aggravation of
asthma, increased hospital and emergency room visits, increased medication usage, inflammation
of the lungs, as well as a variety of other respiratory effects. People who are particularly at risk
for high ozone exposures include healthy children and adults who are active outdoors. People
with higher risks include children, people with respiratory disease, such as asthma, and people
with unusual sensitivity to ozone. The effects of ground level ozone was experienced during the
European heat wave in 2003, and the consequences were severe.
8
Based on a large number of scientific studies, the scientific community has identified
several key health effects caused when people are exposed to levels of ozone found today in
many areas of the world. Short-term (1 to 3 hours) and prolonged exposures (6 to 8 hours) to
higher ambient ozone concentrations have been linked to lung function decrements, respiratory
symptoms, increased hospital admissions and emergency room visits for respiratory problems.
Repeated exposure to ozone can make people more susceptible to respiratory infection and lung
inflammation and can aggravate pre-existing respiratory diseases, such as asthma. It also can
cause inflammation of the lung, impairment of lung defence mechanisms, and possibly
irreversible changes in lung structure, which over time could lead to premature aging of the lungs
and/or chronic respiratory illnesses, such as emphysema and chronic bronchitis.
9
Beyond its human health effects, ozone has been shown to injure plants, which has the
effect of reducing crop yields and productivity in forests, as well as damaging ecosystems.
In addition it leads to ageing of different types of paints, plastic, natural and synthetic
rubber, tyres etc.
Global warming
10
The IMO Study of Greenhouse Gas Emissions from ships describes the indirect effect of
NOx emissions to global warming. The study states that in addition to CO2, ozone is considered
an important greenhouse gas. Ships do not directly produce ozone during engine combustion, but
they do emit ozone precursors, NOx and VOCs. Ozone‘s global warming potential occurs
because it absorbs both incoming solar radiation in the ultraviolet and visible regions and
terrestrially emitted infrared radiation in certain wavelengths. Stratospheric ozone absorbs more
energy than it re-radiates, acting as a net source of warming, although it exerts both heating and
cooling influences. For ozone in the troposphere, however, both direct solar absorption and
infrared trapping warm the surface-troposphere system. Ozone resulting from ship emissions œ as
the NOx from ships reacts with ship-based and biogenic ocean/coastal VOCs, or mix with
land-based emissions and react œ would contribute directly to the warming in the
surface-troposphere system. Further research on the potential of the indirect contribution to
global warming from ships‘ NOx emissions is needed, but it is estimated to in the magnitude to
that of the total GHG emissions from shipping.
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Health and environmental effects associated with marine diesel engines: particulate matter
emissions and diesel engine exhaust
11
Marine diesel engines contribute to ambient levels of particulate matter through direct
emissions of particulate matter. These engines currently emit high levels of NOx and SO2 which
react in the atmosphere to form fine particles secondarily (namely ammonium nitrate and
sulphates). In addition to its contribution to ambient PM, diesel exhaust is of specific concern
because it has been judged to pose a lung cancer hazard for humans as well as elevating the risk
of non-cancer respiratory ailments. The adverse health effects in humans together with the
potential for significant environmental risks suggest that emissions from marine diesel engines
should be further reduced to protect human health and the environment.
Particulate Matter
12
Particulate matter represents a broad class of chemically and physically diverse
substances. It can be principally characterized as discrete particles that exist in the condensed
(liquid or solid) phase spanning several orders of magnitude in size. PM10 refers to particles with
an aerodynamic diameter less than or equal to a nominal 10 micrometers. Larger particles
(>10 microns) tend to be removed by the respiratory clearance mechanisms whereas smaller
particles (PM10) are deposited deeper in the lungs. Fine particles can be generally defined as
those particles with an aerodynamic diameter of 2.5 microns or less (also known as PM2.5), and
coarse fraction particles are those particles with an aerodynamic diameter greater than
2.5 microns, but equal to or less than a nominal 10 microns. Diesel particles are principally in
the fine fraction.
13
Particulate matter has been linked to a range of serious respiratory and cardiac health
problems. Scientific studies suggest a likely causal role of ambient particulate matter in
contributing to a series of health effects. The key health effects categories associated with
ambient particulate matter include premature mortality, aggravation of respiratory and
cardiovascular disease (as indicated by increased hospital admissions and emergency room visits,
school absences, work loss days, and restricted activity days), aggravated asthma, acute
respiratory symptoms, including aggravated coughing and difficult or painful breathing, chronic
bronchitis, and decreased lung function that can be experienced as shortness of breath.
Observable health effects associated with exposure to diesel PM include laboured breathing,
chest tightness, and chronic respiratory disease (cough, phlegm, chronic bronchitis and
suggestive evidence for decreases in pulmonary function). Symptoms of immunological effects
such as wheezing and increased allergenicity are also seen. Exposure to fine particles is closely
associated with premature mortality and hospital admissions for cardiopulmonary disease.
14
PM also causes adverse impacts to the environment. Fine PM is the major cause of
reduced visibility. Other environmental impacts occur when particles deposit onto soils, plants,
water or materials. For example, particles containing nitrogen and sulphur that deposit on to land
or water bodies may change the nutrient balance and acidity of those environments. Finally, PM
causes soiling and erosion damage to materials, including culturally important objects such as
carved monuments and statues. It promotes and accelerates the corrosion of metals, degrades
paints, and deteriorates building materials such as concrete and limestone.
15
The introduction of the EU directive on air quality limit values has led to an increased
public and political awareness of the impact of emissions of mobile sources and diesel engines on
human health. In those EU-member states that exceed local air quality standards, this also has
brought increased attention and an increased pressure to develop additional and new NOx and
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PM10 emissions reduction options for mobile sources, including ships. These emissions of ships
significantly contribute to an increased local NOx and PM10 concentration in ports and port
areas. Ship emissions also contribute to an increase of continental background concentration.
Non-compliance to local air quality standards may hamper future goals or wishes for port
infrastructure expansion.
Diesel Engine Exhaust
16
Diesel engine exhaust emissions are of concern beyond their contribution to ambient PM.
There have been health studies specific to diesel exhaust emissions indicating that potential
hazards to human health are specific to this emission source. For chronic exposure, these hazards
included respiratory system toxicity and carcinogenicity. Acute exposure also causes transient
effects (a wide range of physiological symptoms stemming from irritation and inflammation
mostly in the respiratory system) in humans though they are highly variable depending on
individual human susceptibility. The chemical composition of diesel exhaust includes several
hazardous air pollutants, or air toxics.
17
Numerous governments and research institutions have concluded that diesel exhaust is
likely to be carcinogenic to humans.
Inventory contribution of marine diesel engines
18
At the time the Regulation 13 emission limits were adopted, there was only limited
information available about the contribution of marine diesel engines to the global and local
environments. Since that time, more engine emission data has become available, and several
inventory studies have been conducted to estimate the contribution of these engines to ambient
ozone, PM, NOx and SO2 levels.
19
The contribution of marine diesel engines to global pollutant inventories is considerable.
Early studies estimated the total contribution of these engines to global NOx inventories at about
4 per cent. A 1997 study by Corbett and Fischbeck estimates that these engines may contribute
as much as 10 million tons of NOx and 8.5 million tons of SOx annually, which is about 14 per
cent of world-wide nitrogen emissions and 6.5 per cent of all sulphur emitted by all fuel
combustion sources including coal.1 That study uses a top-down methodology and estimates
emissions based on global marine fuel consumption. A 2003 study by Enderson et al. finds
similar results (see below).2 A 2000 study performed for the European Commission by BMT
uses a similar methodology to determine world-wide NOx and SOx emissions from ships.3
Table 1 presents the BMT estimates of world-wide NOx and SOx emissions from ships in 2001
by vessel category.4 As illustrated in Table 1 below, the majority of these emissions are from
tankers and dry bulk ships.
1

J.J. Corbett and P. Fischbeck, —Emissions from Ships,“ Science, Volume 278, pages 823-825 (1997).

2

Enderson, Ø., et. al., —Emission from International Sea Transportation and Environmental Impact,“ Journal of
Geophysical Research, Vol. 108, No. D17, September, 13, 2003.

3

BMT Murray Fenton Edon Liddiard Vince Limited, —Study on the Economic, Legal, Environmental and
Practical Implications of a European Union System to Reduce Ship Emissions of SO2 and NOx,“ Final Report
for the European Commission, August 2000.

4

PM inventory estimates are also included in Table 1 and are based on the activity factors in the BMT study
combined with emission factors used by the United States Environmental Protection Agency. NOx and SOx
emissions are distributed by vessel type using BMT activity and fuel consumption estimates.
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Table 1
Global Shipping Emissions By Vessel Type (2001)
Vessel Type

Number
% of World NOx
of Ships Commercial
MT/yr
Globally Fleet Tonnage

SOx
MT/yr

PM
MT/yr

Tankers >1000 GRT
Dry Bulk >1000 GRT
Container >1000 GRT
Ro-Ro >1000 GRT
Cruise/Passenger >1000 GRT
Other Cargo >1000 GRT
Ships 250-1000 GRT

6,781
5,726
2,382
1,432
283
11,224
30,000

TOTAL
57,826
Sources: BMT, 2000, EPA 2003

36%
31%
11%
5%
4%
13%
4%

2.9
2.6
2.6
1.1
0.3
2.8
0.4

2.1
1.8
1.8
1.1
0.3
3.0
0.5

0.16
0.14
0.14
0.10
0.02
0.26
0.04

100%

12.6

10.5

0.87

20
Corbett recently completed a new study that suggests that global marine diesel engine
emissions may be significantly higher than previously estimated.5 The 2003 Corbett study uses a
bottom-up approach that estimates emissions based on the number of ships in the global fleet and
their operating characteristics. The results of this study are presented in Table 2.6 The emissions
inventory estimates from the 1997 Corbett and 2003 Enderson study are also included for
comparison.
Table 2
Estimates for Global Shipping Emissions
Study

NOx [Mt/yr]

SOx [Mt/yr]

PM [Mt/yr]

Year Modelled

Enderson et. al. [2003]

14

8

1.1

2000

Corbett and Koehler [2003]

23

13

1.6

2001

Corbett et.al. [1997]

10

8

--

1996

21
As countries take steps to reduce the land-based sources of these emissions and as global
trade continues to increase, the significance of marine diesel emissions is growing steadily. The
European Union estimates that SOx emissions from ships were about one-eighth the magnitude of
land-based sources in the EU in 1990 and about half in 2000.7 By 2010, SOx emissions from
ships in this area are projected to approach the magnitude of land-based sources and may exceed
5

Corbet, J., Koehler, H., —Updated Emissions from Ocean Shipping,“ Journal of Geophysical Research, Vol. 108,
No. D20, October 29, 2003.

6

Adjustments were made to the emission inventories presented in the paper to allow for a direct comparison. For
instance, the tonnes of N presented in the 2003 study were converted to NOx using a molecular weight ratio of
NO2 to N. Also, the tonnes of emissions presented in the Enderson study are adjusted to account for all ships
over 100 gross registered tons (rather than just cargo and passenger ships) by using fuel consumption estimates
presented in the study.

7

Nicola Robinson, —EU Stakeholder Workshop on Low-Emission Shipping: Day 1: Research, Abatement
Technologies & Best Practice,“ DG Environment, European Commission, September 4, 2003.
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it soon after. This effect is due to growth in shipping and emission control programs for
land-based sources. In the United States, marine diesel engines are estimated to account for
about 4 per cent of total national NOx emissions; this is expected to increase to 6 per cent
by 2020, even with the domestic Tier 2 standards. Other areas around the world will likely
experience similar results.
22
It is important to note that a significant share of marine diesel engine emissions may
occur along coastlines and in commercial ports, many of which are located in or near highly
populated industrial settings and many of which are already experiencing serious air
pollution. 90% of EU ship emissions are estimated to be within 90 km of land. Corbett 1997
estimates that approximately 70 per cent of these emissions occur within 400 kilometres from
shore. It should be noted, however, the effects on land-side inventories depend on prevailing
traffic, wind patterns, and other variables. Even so, these emissions can have important effects
on land-side pollutant levels. For example, Santa Barbara County, California, estimates that
engines on ocean-going marine vessels currently contribute about 37 per cent of total NOx in
their area. These emissions are from ships that transit the area, as this area has no commercial
port. By 2015 these emissions are expected to increase 67 per cent, contributing 61 per cent of
Santa Barbara‘s total NOx emissions.
23
The long lives of vessels with marine diesel engines means that the emission benefits
associated with new standards take a long time to achieve their full effect. Because fleet turnover
is so slow, it is important to consider more stringent emission limits for new engines sooner
rather than later.
Advanced emission control technologies for reducing marine emissions
24
The Regulation 13 NOx limits are based on the state of technology in 1992, and as
average lead to a reduction of NOx emissions in the magnitude of 30%. From the present state of
technology the solutions developed since then reflect relatively uncomplicated diesel engine
emission control technologies that rely on in-cylinder changes. Since the time the Regulation 13
NOx emission limits were defined, in the early 1990s, the marine industry has been engaged in
the development of more advanced emission control technologies for marine diesel engines.
These engine manufacturers continue developing new marine-specific technologies.
25
In consideration of these new advances, the United States adopted Tier 2 marine diesel
engine emission standards for engines below 30 litters per cylinder. These standards, adopted
in 1999 and effective beginning 2004 through 2007, depending on engine size, reflect additional
in-cylinder emission control technologies such as combustion optimization (timing regard,
combustion chamber geometry, and swirl), advanced fuel injection control, improved charge air
characteristics (jacket-water after cooling, raw water after cooling, separate-circuit after cooling)
and electronic controls. The standards apply to PM as well as NOx emissions.
26
New information suggests that additional emission reductions beyond the United States
Tier 2 marine diesel engine controls may be possible using advanced technologies for NOx and
PM control. Technologies for reducing NOx include introducing water into the combustion
process, NOx adsorbers, and selective catalytic reduction. PM control technologies include
particulate traps and exhaust scrubbers.8
8

More information about these diesel engine emission control technologies can be found in papers presented at
the Ship Emissions Stakeholder Workshop (4&5 September 2003) sponsored by the European Commission
(available at http://europa.eu.int/comm/environment/air/transport.htm, under Pollutant Emissions from Ships).
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27
For onboard use these technologies should operate more than 8,000 h/a for more than
20 years without jeopardizing ship safety and consequently increasing the risk of accidental
pollution. Also in the light of ongoing discussions about CO2-indexing of ships fuel consumption
and CO2 emissions should not increase. Technologies should also be available for engines with a
volume of up to 2,400 litres per cylinder. This will require additional development by engine
manufacturers and suppliers of treatment systems. The following paragraphs give an overview
about some present development tendencies without discussion of possible restrictions in
applicability.
NOx Reduction Technologies
28
Significant NOx control can be achieved by introducing water into the combustion
process in combination with appropriate in-cylinder controls. Water can be used in the
combustion process to lower maximum combustion temperature, and therefore lower NOx
formation, with an insignificant increase in fuel consumption. Data on these approaches show a
30-40 per cent reduction in NOx with water fuel ratios ranging from 0.3 to 0.4.
29
Catalytic emission control technologies can extend the reduction of NOx emissions by an
additional 90 per cent or more over conventional —engine-out“ control technologies alone. NOx
adsorbers work to control NOx emissions by storing NOx on the surface of the catalyst during the
lean engine operation typical of diesel engines. The adsorber then undergoes subsequent brief
rich regeneration events where the NOx is released and reduced across precious metal catalysts.
This method for NOx control has been shown to be highly effective when applied to diesel
engines provided that low sulphur fuel is used.
30
Another NOx catalyst based emission control technology is selective catalytic reduction
(SCR). SCR catalysts require a reductant, ammonia, to reduce NOx emissions. Because of the
safety concerns with handling and storing ammonia, most SCR systems make ammonia within
the catalyst system from urea. Urea is mixed into a water solution and injected into the exhaust
where the heat decomposes the urea to produce ammonia and carbon dioxide which is channelled
through a reactor where NOx emissions are reduced. With an appropriate control system to meter
urea in proportion to engine-out NOx emissions, SCR catalysts can reduce NOx emissions by
over 90 per cent for a significant fraction of the diesel engine operating range.
PM Reduction Technologies
31
A common form of exhaust after treatment for reducing diesel PM is the diesel particulate
filter (DPF). DPFs control diesel PM by capturing the soot portion of PM in a filter media,
typically a ceramic wall flow substrate, and then by oxidizing (burning) it in the oxygen-rich
atmosphere of diesel exhaust. Filtering efficiencies for diesel soot can be 99 per cent with the
appropriate filter design. However, the catalytic materials that most effectively promote soot and
SOF oxidation are significantly impacted by sulphur in diesel fuel. Sulphur both degrades
catalyst oxidation efficiency (i.e. poisons the catalyst) and forms sulphate PM.
32
It has been suggested that exhaust gas scrubbers (see below) have the potential to reduce
PM emissions to a limited extent. This can result in some indirect PM emission reductions.
However, such PM reductions are limited by the surface contact between the gas and the water.
More PM reductions may be possible by using ultra fine water droplets in the exhaust.
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SOx Emission Control Technologies
33
The primary technique for reducing SOx emissions is to reduce the sulphur content of
fuel. This is because SOx emissions can be formed only if there is sulphur present in the exhaust
stream. Another technology that is being investigated is exhaust gas scrubbing. This technique,
which is allowed under Regulation 14 of Annex VI, is similar to scrubbers used on land-based
power plans. In an exhaust gas scrubber, the exhaust is mixed with sea water which can adsorb
about 80% of the SOx emissions in the exhaust. Because the sea water run through the system
can contain high amounts of sulphur, it should be disposed of carefully. This technology is still
experimental in marine applications. The effect of exhaust gas scrubbing are questioned for the
reasoning that the exhaust gases when released to the atmosphere are water saturated and water
vapour will be —sour water“ and condensed when the exhaust gases leaves a ship‘s funnel in the
same manner as occurs onboard a tanker in its inert gas deck system. Thus the mode and manner
of the sulphur compound as an emission is changed from the gaseous sulphur dioxide to an
aqueous based emission of sulphurous acid that will not be detected by the types of monitoring
systems in place for verification of reduced sulphur forms of emissions. The Committee should
look into these aspects of exhaust gas scrubbing.
__________
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