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Resum 
Barcelona és un dels principals port del Mediterrani i actualment té un flux de mercaderies 
molt important. Entre els productes que arriben a la ciutat, cal destacar l’aposta del Port de 
Barcelona en potenciar la importació del cereal en els pròxims anys. [1] 

A Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol hi ha un dèficit important en la producció de 
cereal, per tant és necessari importar aquest producte d’altres països. Una de les principals 
rutes comercials del cereal és la que va des dels països de l’est d’Europa a Barcelona, 
especialment des d’Ucraïna. 

Degut a aquesta demanda de cereal i el futur de la importació d’aquest producte a través 
del Port de Barcelona, aquest projecte és planteja com a objectiu realitzar el disseny 
preliminar d’un vaixell buck carrier per transportar blat des d’Ucraïna fins a Barcelona.   

Aquests vaixells estan dissenyats especialment per transportar productes a granel en les 
bodegues. La superestructura i la cambra de màquines es situen el més a popa possible per 
aprofitar el màxim d’espai per a la càrrega. Les dimensions dels vaixells varien en funció de 
la ruta comercial, com més llarga és la ruta marítima més grans són els vaixell, d’aquesta 
manera relació preu d’operació – càrrega és més favorable. 

A partir de la informació recopilada es decideix que el vaixell bulk carrier més adequat és de 
dimensions handysize, ja que són els vaixells que habitualment cobreixen aquesta ruta, per 
tant, s’han definit els requisits que haurà de tenir el vaixell per complir satisfactòriament 
amb els objectius establerts: 

o Tipus de vaixell: bulk carrir handysize. 
o Pes mort: 33.000 t. 
o Societat de Classificació: Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL). 
o Velocitat: 17 kn 
o Autonomia: 8.000 milles. 

A part de complir els requisits del projecte, el vaixell haurà de se dissenyat seguint les 
especificacions de DNV GL i complint les normatives de l’International Maritime 
Organization (IMO). 

Per tal de realitzar el disseny preliminar del vaixell, es segueix el mètode anomenat espiral 
de disseny, que consisteix en realitzar cicles o iteracions passant per totes les etapes del 
projecte. El grau de detall i de precisió s’incrementa en cada cicle, i el procés acaba quan 
s’han aconseguit uns resultats amb el grau òptim de precisió.  

Després de realitzar diverses iteracions s’obté el disseny d’un bulk carrier handysize amb 
unes característiques que satisfan els requisits establers en els objectius del projecte.  

Finalment per tal de comprovar que els valors obtinguts siguin coherents,  s’ha comparat el 
resultat final amb vaixells de característiques similars que avui en dia estan en 
funcionament. 
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Abstract 
Nowadays Barcelona is one of the most important ports in the Mediterranean Sea. It is 
located in a strategy geographic point, perfect to connect Europe with Asia. A lot of 
products transported by ships arrive every day to Barcelona, and one of the most important 
products is the cereal.  

The production of cereal in Spain is very little; this is the reason why the country is an 
important importer of this product. Because of this situation one of the main cereal 
commercial marine routs is Ukraine – Barcelona. 

Due to the important needs of cereal of Spain the objective of this project is to realize the 
preliminary design of a bulk carrier to transport wheat from Ukraine to Barcelona.  

Bulk carriers ships are specially designed to transport bulk products in the cargo holds. The 
superstructure and the machinery room are normally located at the stern of the ship in 
order to save space for the cargo holds. The size of the ship depends on the rout, the longer 
the route is, bigger the ship will be. 

For this project it is decided to design a bulk carrier handysize, because this is the commonly 
used size for the maritime rout the ship is going to realize. Furthermore, to achieve the 
objective it is important to define some requirements the ship has to pass: 

o Type of ship: bulk carrier handysize. 
o Dead weight tonnage (DWT): 33.000 t 
o Classification Society: Det Norske Veritas Germanischer Lloyds (DNV GL). 
o Speed: 17 kn 
o Range: 8.000 miles 

In addition to the project requirements, the ship must be designed following the rules of the 
Classification Society (DNV GL) and the requirements of the International Maritime 
Organization (IMO). Otherwise the ship would not be able to sail. 

To develop the project, a common method in naval engineering called spiral design is used. 
This method consists on realizing iterations through all the stages of the project. Each 
iteration has a higher precision than the previous, this way; you are able to get a correct 
final result. 

After realizing different iterations, a bulk carrier is obtained that passes the requirement, so 
the objective of the project is achieved. 

Finally, in order to check if the results are correct we have compared them with the data of 
similar real ships. After the comparison we can observe that the results are very similar to 
the values of the real ships, so we can conclude that the final results are coherent. 
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SHP Potència de l'eix HP, kW 

SOX Òxid de sofre  
SP Punt de potència en condicions de servei  
SX Òxid de sodi  
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Xc max Posició mínima de la mampara de col·lisió m 

Xc min Posició màxima de la mampara de col·lisió m 

Xcc  Centre carena m 

Xg Posició longitudinal del centre de gravetat m 
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Introducció 
L’objectiu d’aquest treball és realitzar el disseny preliminar d’un vaixell bulk carrier 
handysize per transportar blat des d’Ucraïna fins a Barcelona.  Conscient de la complexitat 
que té el disseny complert d’un vaixell d’aquestes dimensions i la limitació del temps 
d'entrega del treball, s’ha seguit una metodologia estricta per obtenir uns resultats finals el 
més precisos i coherents possible. 

La motivació d’aquest projecte sorgeix de l’interès despertat durant els meus estudis en la 
Facultat de Nàutica de Barcelona en els grans vaixells mercants.  

Un al·licient a aquest projecte ha estat dissenyar un vaixell dins d’un context real, amb 
informació verídica, contrastada i actualitzada de transport de mercaderies al Port de 
Barcelona. El fet d’adaptar i d’ajustar el projecte a la situació marítima actual de la nostre 
ciutat em proporciona una motivació extra degut a la validesa de les dades. 

A més a més, els vaixells bulk carrier tenen perspectiva de futur al Port de Barcelona ja  que 
en aquests moments s’està apostant pel sector del cereal, fet que també ha estat una de les 
motivacions que m’han empès a realitzar un treball d’aquestes característiques. 

Per realitzar el desenvolupament del projecte s’ha utilitzat un mètode habitual en 
enginyeria naval, el disseny espiral. 

 S’ha començant pel dimensionament on s’han establert les mesures principals.  A 
continuació s’han dibuixat les formes del vaixell i una vegada definit el buc, s’ha dimensionat 
el motor principal, l’hèlix i el sistema de govern. Llavors s’ha realitzat la distribució dels 
volums interiors i s’ha calculat la resistència estructural. Arribats a aquest punt del projecte 
ja es té prou informació del vaixell per realitzar una estimació del centre de gravetat i el 
desplaçament. També s’ha dut a terme un anàlisis d’estabilitat en diferents situacions de 
navegació. Finalment s’han aplicat convenis de l’International Maritime Organization (IMO) 
per calcular l’arqueig i francbord. 

Pel que fa referència a la obtenció de dades, s’han utilitzat fonts molt diverses, però cal 
destacar el llibre El Proyecto Básico del Buque Mercante; RICARDO ALVARIÑO, JUAN JOSÉ 
AZPÍROZ, MANUEL MEIZOSO; 1997 ja que ha estat la font bibliogràfica més consultada. 
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Capítol 1. Antecedents 
En aquest capítol es fa una breu introducció històrica sobre els vaixells tipus bulk carrier i la 
seva evoluciona fins l’època actual. Seguidament s’explica la importància del comerç 
marítim de cereal al Mediterrani i en concret al Port de Barcelona. També es fa referència a 
la importància del cereal dins de l’economia de l’estat Espanyol. 

A partir de la informació recopilada en relació al transport marítim del cereal, es determinen 
els objectius d’aquest projecte que es descriuen detalladament en aquest capítol. Finalment 
s’explica la metodologia que es segueix durant tot el projecte per assolir els objectius 
establerts. 

 

1.1 Història dels bulk carriers 

Abans de la Segona Guerra Mundial no existia cap demanda real de vaixells especialitzats 
amb els transport de càrrega a granel. En el 1937 el comerç marítim de minerals era de 25 
milions de tones i podia realitzar-se en vaixells de càrrega convencionals. A partir de 1950 és 
quan els moviments de grans càrregues comencen a créixer a causa de l'esgotament dels 
jaciments de minerals europeus i de les deficitàries produccions agràries. Davant de la 
demanda, les companyies d’Amèrica del Nord, Europa i Japó principalment, van començar a 
construir vaixells dissenyats exclusivament pel transport de matèries sòlides a granel. Els 
vaixells van començar a augmentar la seva grandària per incrementar la capacitat de 
càrrega, la qual cosa encaria el seu cost de construcció, però la seva operació era força 
econòmica ja que el seu disseny permetia ser manejats amb poca tripulació i funcionaven 
amb un consum moderat de combustible. 

El transport a granel ha evolucionat gradualment, però des de l'any 1960 el disseny 
estàndard ha estat el d'un vaixell de buc senzill amb doble fons i amb un elevat volum 
destinat a la càrrega. La sala de màquines, les cabines i el pont de comandament són 
col·locats generalment a la popa del vaixell.  

Avui en dia, els vaixells de càrrega a granel transporten un alt percentatge del comerç 
mundial i s’han incorporat moltes millores per aconseguir vaixells més sostenibles i per 
reduir els riscos de contaminació al medi ambient en cas d’accident. 

Actualment el 90% de les mercaderies i matèries primes són transportades per mar. El 
transport marítim constitueix una peça essencial en el comerç internacional, representant el 
més eficient i, sovint, l'únic mètode de transport de grans volums de matèries primeres i de 
productes determinats. Tot i que en l'actualitat el transport de contenidors representen el 
sector més important, la càrrega a granel cada cop adquireix més rellevància.  

Actualment al voltant de 3.000 milions de tones de matèries primeres en forma de sòlids a 
granel són transportades per mar i representa més d'una tercera part de tot el comerç 
marítim internacional. 
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Figura 1 Fotografia aèria del vaixell Sabrina I. [2] 

1.1.1 El transport de càrrega a granel 

El transport de mercaderies sòlides a granel es realitza amb vaixells tipus bulk carriers. 
Aquests vaixells són de gran capacitat i estan especialment dissenyats per realitzar aquesta 
funció.  

Un factor que influeix molt en els costos de transport són les operacions de càrrega i 
descàrrega, una operació ineficient suposa un increment important en el cost. Per aquest 
motiu els bulk carriers són dissenyat especialment per poder realitzar les operacions de 
càrrega i descàrrega de forma àgil i efectiva. 

Els sòlids a granel que habitualment es transporten per via marítima són:  el mineral de 
ferro, el carbó, el ciment, els cereals, els productes agrícoles... Des del punt de vista de grans 
volums comercials, els més importants són de mineral de ferro, de carbó i de gra.  

 

1.1.2 Tipus de bulk carriers 

La mida d'un bulk carrier es pot definir per diversos paràmetres però el més comú són les 
tones de pes mort (death weight tonners) DWT. Aquesta dada representa la capacitat de 
transport total de càrrega i els consums del vaixell (combustible, aigua dolça pertrets...). 
Segons aquest criteri, la flota de vaixells de càrrega a granel a nivell mundial es divideix en 
quatre categories: [1] 

o Handysize: tenen un DWT per sota de les 40.000 t i transporten exclusivament petites 
càrregues de sòlids. 

o Handymax: es troben en el rang de les 40.000 - 60.000 t de pes mort i operen en un 
gran nombre de ports dispersos geogràficament. El seu transport està dedicat al mercat 
del cereal i a productes minoritaris com de l'acer, els productes forestals i els 
fertilitzants. 
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o Panamax: el terme "Panamax" es refereix a les dimensions màximes que pot tenir un 
vaixell per navegar pel canal de Panamà (abans de l'ampliació del canal). El pes mort 
d’aquest tipus de vaixells està comprès entre les 60.000 t i les 80.000 t. 

o New Panamax: és una nova categoria creada molt recentment per adaptar-se a les 
noves dimensions del canal de Panamà.  En aqueta grup es troben els bulk carriers 
d’entre 80.000 t i 120.000 t. 

o Capesize: són vaixells amb mitjana de 170.000 t de pes mort. Aquests són massa grans 
per travessar el canal de Panamà, per tant, estan obligat a bordejar el Cap d’Horns. 

Generalment hi ha una tendència a l'ús d'embarcacions com més grans millor, ja que això 
dóna com a resultat una relació preu/tona més econòmica. No obstant això, les 
embarcacions més petites són més rendibles per al transport de volums de càrrega petits i 
distàncies de navegació curtes. [2] 

1.1.3 Productes agroalimentària a granel al Port de Barcelona 

El Mediterrània és la ruta natural del comerç marítim entre Europa i Àsia, la qual cosa 
suposa un important flux de transports de mercaderies i productes. El pes creixent 
d'aquestes relacions comercials esdevé una oportunitat per a la façana marítima 
Mediterrània. 

El Port de Barcelona és un important punt del Mediterrani i un important importador de 
productes agroalimentaris a granel. Barcelona ratifica la seva aposta per impulsar el tràfic de 
d’aquests productes , en especial el cereals i la soja, pel seu potencial de creixement present 
i futur [3]. 

L'aposta del Port de Barcelona pel trànsit de productes agroalimentari consisteix  en un 
programa de bonificacions que preveu descomptes per aquest tipus de càrrega, en concret 
ofereix bonificacions a les taxes T3 (a la mercaderia) i T1 (del vaixell), el 10% per als vaixells 
petits i el 40% (màxim que permet la llei) pels bucs de grans dimensions. [1] 

Aquestes mesures, entre d’altres pretenen fer el Port de Barcelona més atractiu i accessible 
per les navilieres, la qual cosa significa que hi ha un futur creixent pel que fa al flux de bulk 
carriers que operen en el port de la ciutat. 

La companyia Ergransa situada en el Moll de Contradic del Port de Barcelona és 
l’encarregada de la recepció, el emmagatzematge, la manipulació i la distribució de 
productes agroalimentaris. Disposa de mitjans neumàtics i convencionals per la descarrega 
bulk carriers, així com també disposa de sitges verticals i una nau horitzontal per 
emmagatzemar els productes. [4] 

 

1.1.4 Economia 

Segons les últimes previsions de balanç del mercat nacional de cereals del Ministeri 
d'Agricultura Espanyol per a l'actual campanya 2015/2016, Espanya importarà pràcticament 
13,8 Mt, és a dir, un 73% de la seva producció interna. D'acord amb aquest balanç, un 53% 
del producte importat correspondrà a diverses varietats de gra: blat tou (5.600.000 t), ordi 
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(900.000 t), blat dur (350.000 t), sorgo (130.000 t), sègol (110.000 t), civada (100.000 t) i 
triticale1 (100.000 t). [5] 

Analitzant les dades a simple vista, es dedueix que Espanya és un país deficitari en la 
producció de cereals i cada any ha d'importar per proveir la seva cabanya ramadera, 
sobretot de cria intensiva. 

 

1.1.5 Importació del Cereal 

A Ucraïna la producció i el comerç de cereals ha experimentat un creixement important en 
aquests últims anys, posicionant-se en un lloc destacat a nivell mundial. 

Ucraïna compta amb un considerable potencial agrícola a causa de la riquesa dels seus 
recursos naturals (sòl, clima, aigua), la qual cosa permet al país el cultiu de tot tipus de 
cereals, suficients tant per cobrir les necessitats internes com per a exportar-lo. A més, està  

situat en una posició geogràfica estratègica a la ruta del Mediterrani ja que compta amb 
l'accés al Mar Negre. [6] 

Espanya, primer importador de cereals de la UE és i serà el major beneficiari de la gran 
producció de cereal d’Ucraïna. El blat importat a Espanya procedent d'Ucraïna arriben al 
75% del total, concretament en el port de Barcelona arriba gran part d’aquest producte per 
la seva bona situació geogràfica. [6] 

 

 

Figura 2 Ruta marítima del cereal entre Ucraïna i Barcelona. [9] 

                                                           

 

 

 
1 Triticale: és un híbrid entre el blat (Triticum) i el sègol (Secale). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blat
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8gol
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1.2 Objectiu 

La situació actual de mercat indica que l’Estat Espanyol és un dels principals importadors de 
cereal, per aquest motiu, en el Port de Barcelona hi ha una gran afluència de vaixells que 
transporten aquest producte a granel. 

L’objectiu d’aquest projecte serà realitzar el disseny preliminar d’un vaixell per transportar 
cereals des d’Ucraïna fins a Barcelona.  

Aconsellat per la empresa del Port de Barcelona Egransa, s’ha determinat que per realitzar 
aquesta ruta comercial el vaixell més idoni és un bulk carrier handysize amb un pes mort 
(DWT) de 33.000 t. 

Per tal de realitzar correctament aquest treball, és necessari complir de manera estricta les 
normatives i convenis aplicables  al tipus de vaixell que es vol dissenyar. Així doncs, caldrà 
complir amb les següents normatives: 

o Societat de Classificació, en el cas en qüestió la normativa de Det Norske Veritas 
Germanischer Lloyd (DNV GL).  

o International Convention of the Safety of Life at Sea (SOLAS). International Maritime 
Organization (IMO). 

o Internationa Convention of the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). IMO 
o Commont Structurale Rules for Bulk Carriers. Internationa Association of Classification 

Societies (IACS). 
o International Load Lines Convention. (IMO). 
o International Convention on  Tonnage Measurement of Ships. (IMO). 
 

1.3 Requisits bàsics per al disseny i construcció d’un vaixell tipus Bulk carrier 

A partir de la cerca d’informació realitzada, s’han determinat una sèrie de requisits de 
projecte de s’hauran de complir de forma Sine qua non per assilir els objectius plantejats: 

o Tipus de vaixell: Bulk carrier handysize, habilitació i cambra de màquines a popa, castell 
de proa, codast obert i bulb de proa. 

o Pes mort: 33.000 t 
o Tipus de càrrega: Productes agroalimentaris a granel, blat. 
o Societat de Classificació: Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL). 
o Propulsor: Motor dièsel lent de 2T directament acoblat a una hèlix de pas fixa. 
o Velocitat: En proves i plena càrrega amb el motor a la seva màxima potència  i un 10% 

de marge de mar, 17 nusos. 
o Autonomia: 8.000 milles. 
o Ruta comercial: Barcelona – Ucraïna. 
o Sistemes de càrrega: Sense medi de càrrega. 
o Tripulació: 24 persones. 

 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
42 

1.4 Metodologia 

El projecte de disseny d’un vaixell és un procés que requereix l’aplicació de múltiples 
disciplines. Per aquesta raó cal definir una metodologia clara i ordenada que cobreixi totes 
les etapes del projecte. L’elecció d’una bona metodologia és clau per aconseguir uns bons 
resultats finals. 

Com és habitual en els projectes de disseny d’un vaixell s’ha utilitzat el mètode de l’espiral 
de disseny que consisteix en un procés cíclic i iteratiu. Cada una de les iteracions o cicles 
passa per totes les etapes del projecte. El grau de detall i de precisió incrementa en cada 
cicle, i el procés acabarà quan s’hagin aconseguit uns resultats amb el grau òptim de precisió 
establers en els objectius del treball. 

 

Figura 3 Espiral de disseny obtinguda dels apunts de l'assignatura de Projectes del vaixell i 
artefactes naval. [8] 

1.5 Espiral de disseny 

L’espiral de disseny d’aquest projecte esta format per nou etapes diferents relacionades 
entre si. Per tant qualsevol modificació en una d’aquestes etapes afectarà a totes les altres. 

 

1.5.1 Dimensionament del vaixell 

És la primera etapa del projecte i consisteix en establir les dimensions principals i els 
coeficients que defineixen un vaixell apropiat per complir els requisits del projecte. 
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Per tal de realitzar aquesta tasca s’agafa una base de dades de vaixells amb característiques 
similars, és a dir, bulk carriers handysize. A partir d’aquestes dades és realitza una regressió 
lineal i s’obté el dimensionament principal del vaixell. 

 

 1.5.2 Formes 

Les dades obtingudes en la primera etapa serveixen com a referència per dibuixar el buc del 
vaixell amb el programa MaxSurf Modeler.   

És important dissenyar el buc per tenir els majors espais de càrrega possible, per tant, la 
secció mitja del vaixell ha de tenir forma de U per aprofitar al màxim els espais interiors. Un 
altre aspecte important a l’hora de dissenyar les formes és la velocitat de servei. El vaixell ha 
d’assolir una velocitat de 17 kn. Per aquest tipus de vaixell es considera una velocitat força 
elevada, ja que normalment operen a un rang entre 14 kn i 17 kn [9]. Per tant, s’ha de 
dissenyar la proa i la popa lo més estretes possibles per reduir al màxim la resistència a 
l’avanç. 

 

1.5.3 Dimensionament del propulsor 

L’objectiu principal d’aquest apartat és dimensionar el motor principal i l’hèlix necessària 
perquè el vaixell assoleixi la velocitat establerta en els requisits inicials. Aquest 
dimensionament es realitza a partir de la resistència a l’avanç generada per les formes 
obtingudes en l’apartat anterior. 

És important no sobre dimensionar el motor per evitar un increment del consum i del cost 
innecessaris. A l’hora d’escollir l’hèlix, cal buscar la que ofereixi un millor rendiment i no 
produeixi cavitació, vibracions o soroll. 

 

1.5.4 Disseny del sistema de govern i maniobrabilitat  

En aquesta etapa del projecte es dimensiona el timó, la metxa i la potència del servomotor. 
Per tal de realitzar aquest càlcul es seguirà la normativa establerta per la Societat de 
Classificació i es comprova que es compleixen els criteris de maniobrabilitat establerts per 
l’IMO. 

 

1.5.5 Disposició general 

En aquest apartat es realitza la distribució dels volums interiors. Per una banda, es 
determina la zona d’habitabilitat tenint en compte el nombre de tripulants i la operació del 
vaixell.  Per altre banda, es dimensionen tots els tancs del vaixell i es situen al seu lloc tenint 
en compte criteris tècnics i de seguretat. 
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1.5.6 Resistència estructural 

L’estructura del vaixell ha de ser dissenyat per poder suportar totes les forces a les quals 
està sotmesa al medi marí a més del seu propi pes. Seguint la normativa de la Societat de 
Classificació del vaixell DNV GL, es determinen els espessors de les planxes d’acer i el 
nombre de reforços necessaris per donar resistència al vaixell. Amb aquesta informació es 
dissenya la quaderna mestra, que representa l’element estructural més important del 
vaixell. 

 

1.5.7 Càlcul del desplaçament i centre de gravetat 

Tot hi que el desplaçament i centre de gravetat exacte no s’obté fins que el vaixell està a 
l’aigua, en aquest apartat s’estima de la manera més precisa possible aquestes dues dades 
del vaixell. 

 

1.5.8 Estabilitat 

Un cop arribat a aquest punt, cal realitzar unes proves d’estabilitat per comprovar que el 
vaixell compleixi amb els requisits establerts per l’IMO. L’estabilitat s’analitza per diferents 
situacions de navegació per tal d’aconseguir uns resultats fiables. L’eina utilitzada per 
l’anàlisi és programa informàtic MaxSurf Stability. 

 

1.5.9 Francbord i Arqueig 

D’acord amb la International Convention on Tonnage Measurment of Ships 1969 i el 
International Convention on Load Line 1966 de la International Maritime Organization (IMO) 
es determinarà el arqueig i francbord del vaixell dissenyat. 
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Capítol 2. Dimensionament 
El dimensionament és la primera etapa del projecte i consisteix en establir les mesures 
principals del vaixell així com també alguns coeficients i paràmetres importants. En tot 
moment es segueixen les especificacions establertes i es tenen en compte criteris 
econòmics a l’hora d’escollir la millor proposta. 

El dimensionament consta de tres parts: primer cal recollir una base de dades de vaixells de 
característiques similars, a continuació s’estimen les dimensions i els coeficients a partir de 
la base de dades, i finalment s’escull la millor proposta seguint criteris econòmics.  

 

2.1 Base de dades 

Per tal d’obtenir una base de dades real, s’ha anat a visitar l’empresa Egransa [4] amb seu al 
Port de Barcelona. Aquesta empresa s’encarrega de descarregar tots els productes 
agroalimentaris a granel que arriben per mar a la ciutat. 

Egransa ha facilitat les dades de vaixells tipus bulk carriers handysize que transporten cereal 
des dels països de l’Est d’Europa fins a Barcelona. D’aquesta manera s’ha aconseguit una 
base de dades precisa, actualitzada i molt complerta. La base de dades es pot trobar a 
l’Annex A. 

 

2.2 Dimensionament a partir de la base de dades 

Per realitzar el dimensionament cal fixar la variable crítica. Com que l’objectiu és dissenyar 
un bulk carrier, la característica més important d’aquest tipus de vaixells és la capacitat de  
càrrega, per tant, en aquest cas la dada més valuosa és el pes mort (DWT). 

Així doncs, es fixa com a variable crítica el pes mort segons les especificacions del projecte:  

 

A continuació es relaciona la variable crítica fixada amb els paràmetres de la base de dades. 
D’aquesta manera es realitza una regressió lineal i s’obtenen gràfiques amb les següents 
relacions: (Annex A) 

o Eslora entre perpendiculars (Lpp) – DWT 
o Màniga (B) – DWT 
o Calat (T) – DWT 
o Nombre cúbic (LBD) – DWT 
o Eslora (Lpp)/ Màniga (B) 
o Eslora entre perpendiculars (Lpp) / Puntal (D) 

De les gràfiques es treu la línia de tendència i s’obté una equació que relaciona el pes mort 
(DWT) amb algun altre paràmetre. A partir d’aquí es poden anar determinant les dimensions 
principals i coeficients del vaixell tal i com s’explica a continuació. 
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2.2.1 Estimació de les dimensions principals 

Per tal de determinar les dimensions principals del vaixell s’utilitza el mètode proposat per 
la Universidad Politécnica de Madrid [10] [11].  

En primer lloc es calcula el nombre cúbic (LBD) a partir de l’expressió obtinguda de la gràfica 
LBD – DWT i de la variable crítica: 

 

 
Figura 4 Regressió lineal de la relació LBD - DWT. 

 

 (1) 

 

 

Sabent que la fórmula del nombre cúbic es la següent: [10] [11] 

 

 

(2) 

Es generen diferents alternatives modificant els valors de les variables adimensionals. A 
partir de les gràfiques Lpp/B i Lpp/D (Annex A), s’obtenen els valors màxims i mínims 
d’aquestes variables i s’extreuen els següents intervals: 

 

 

LBD = 2,0943 DWT + 467,31 
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Combinant els valors màxims i mínims dels intervals s’obtenen quatre alternatives diferents 
per un mateix nombre cúbic.   

A partir d’aquestes dades ja es pot estimar l’eslora entre perpendiculars (Lpp), la màniga (B) i 
el puntal (D). 

El calat es dimensiona a partir de la expressió obtinguda de la regressió lineal de la gràfica 
T/D – Lpp: 

 

 
Figura 5 Regressió lineal de la relació T/D – L. 

 

 (3) 

 

2.2.2 Estimació dels coeficients  

En aquest apartat es calculen tots els coeficients necessària per realitzar un bon 
dimensionament del vaixell. Per tal de realitzar els càlculs corresponents, cal definir la 
velocitat a la qual es pretén que navegui el vaixell d’acord amb les especificacions del 
projecte: 

 

 

 

 

 

T/D = -0,0009 L + 0,8655 
R² = 0,24563 

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

0,70

0,71

0,72

0,73

155,00 160,00 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 195,00

Re
la

ci
ó 

ad
im

en
si

on
al

 

Eslora entre perpendiculars (m) 

Relació T/D - Lpp 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
48 

2.2.2.1 Estimació del coeficient de bloc (Cb) 

Per realitzar l’estimació del coeficient de bloc s’aplica la fórmula d'Alexander (1962), 
obtinguda en els apunts de l’assignatura Projectes del vaixell i artefactes navals. [8] 

 (4) 

On: 

  per vaixells mercants té un valor de 1,12. 
 

2.2.2.2 Estimació del coeficient de la mestra (Cm) 

Aquest coeficient es calculat a partir de fórmula de Kerlen. [8] 

 

 

(5) 

2.2.2.3 Estimació del coeficient prismàtic (Cp) 

Finalment, un cop calculats el Cb i el Cm es pot obtenir fàcilment el coeficient prismàtic a 
partir de la següent relació: 

 

 

2.2.2.4 Estimació del coeficient de flotació (Cw) 

Per estimar aquest coeficient s’aplica la fórmula de J. Torroja per vaixell de secció 
transversal en forma de “U”: [8] 

 

 

(6) 

2.2.2.5 Posició longitudinal del centre de carena (Xcc) 

Aplicant la fórmula de L.Troost [8] s’aconsegueix la posició longitudinal del centre de carena 
adequada, per la qual la resistència a l’avanç és mínima. 

 

 

(7) 

2.3 Resultats dimensionament 

Aplicant les fórmules esmentades en l’apartat 2.2 s’obtenen els resultats de les quatres 
alternatives. 
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Taula 1 Resultats de les dimensions principals. 

Alternatives Lpp (m) B (m) D (m) T(m) LBD  (m3) 

A1 164,19 29,06 14,58 10,47 69579,21 

A2 170,24 30,13 13,56 9,66 69579,21 

A3 185,14 22,86 16,44 11,49 69579,21 

A4 191,96 23,70 15,30 10,60 69579,21 

 

Taula 2 Resultats de les variables adimensionals. 

Alternatives Lpp/B B/D T/D B/T Lpp/T V (kn) 

A1 5,65 1,99 0,72 2,78 15,69 17 

A2 5,65 2,22 0,71 3,12 17,62 17 

A3 8,10 1,39 0,70 1,99 16,11 17 

A4 8,10 1,55 0,69 2,24 18,12 17 

 

Taula 3 Resultats dels coeficients. 

 

2.4 Elecció de l’alternativa 

A partir dels resultats obtinguts s’ha de decidir quina és l’alternativa més adient per aquest 
projecte. Per tal de seleccionar l’alternativa més vàlida es seguiran quatre criteris: 

o Compliment de la normativa de DNV GL. 
o Compliment de la normativa Commont Structurale Rules for Bulk Carriers. 
o Criteri Relació dimensions principals i paràmetres del vaixell. 

                                                           

 

 

 
2 Com a norma general, el coeficient de bloc (cb) per vaixells tipus bulk carrier acostuma a tenir un 
valor del 0,75-0,85. 

Alternatives K Cb
2

 Cm Cp Cw Xcc 

A1 1,12 0,754 0,991 0,761 0,834 1,337 

A2 1,12 0,760 0,991 0,767 0,840 1,573 

A3 1,12 0,775 0,992 0,781 0,851 2,169 

A4 1,12 0,781 0,993 0,787 0,856 2,447 
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o Criteri econòmic. 

 

2.5.1 Compliment Normativa 

A l’hora de comprovar que el projecte compleix amb la normativa DNV GL [12] i la Commont 
Structurale Rules for Bulk Carrier [13], s’ha optat per recollir les restriccions més exigents dls 
dos documents i comprovar que es compleixen.  

Seguint aquest criteri s’ha obtingut el següent: 

 

 

 

 

 

2.4.2 Criteri de relacions i paràmetres 

En el procés de dimensionament s’utilitzen les relacions entre dimensions principals, cada 
una d’aquestes relacions, obtingudes a partir de base de dades de vaixells ja construïts, 
posseeix un significat propi i són de gran ajuda a l’hora de definir dimensions principals més 
adequades.  

Per tal de determinar quina és l’alternativa més adient per complir els requisits del projecte 
es segueixen els criteris proposats pel llibre El Proyecto Básico del Buque Mercante [9] 
esposats en la següent taula: 

 
Taula 4 Relacions i paràmetres del vaixell. 

Relació Lpp/B Aquesta relació té una influencia directe en el cost del vaixell i el 
consum de combustible que tindrà. 
- Reduint Lpp/B, s’aconsegueix un vaixell de dimensions més petites. 
Per tant, el cost de construcció disminueix degut a que la quantitat 
de material necessari per la construcció és menor. 
- Incrementant Lpp/B té els efectes contraris. 
- Un valor massa baix de Lpp/B augmenta les vibracions produïdes 
pel sistema propulsor i empitjora la maniobrabilitat del vaixell. 

Coeficient de bloc (Cb) Aquest paràmetre té una influència molt similar a la relació L/B pel 
que fa al cost de construcció i operació del vaixell. 
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3 Aquesta classificació de vaixells ve definida en l’International Load Lines Convention [23,25]. Els 
vaixells Tipus B són aquells que no estan dissenyats pel transport de càrregues líquides a granel. Les 
condicions de Tipus B-60 i Tipus B-100 correspon a vaixells amb calats restringits. 

Coeficient prismàtic 
longitudinal (Cp) 

El coeficient prismàtic és una mesura de la distribució longitudinal 
del desplaçament. 

- Un valor baix del Cp significa que el volum de l’obra viva es 
concentra en la secció mitja i que el perfil de proa i  el de popa són 
més aviat estretes. 

- Un valor alt del Cp significa al contrari. 

Relació B/D Aquesta relació és una primera aproximació a l’estabilitat inicial del  
vaixell. 

La relació B/D s’incrementarà o es reduirà en funció de les 
necessitats del vaixell. 

Relació T/D És una relació que proporciona una informació preliminar sobre el 
francbord. El vaixells normals (Tipus B3) tindran un valor de T/D 
inferior als vaixells amb francbord reduït (B-60 o B-100).  

Relació Lpp/D Aquesta relació controla d’una manera aproximada la deflexió del 
vaixell-biga. Estableix una relació entre l’eslora i l’alçada del puntal 
respecte als moments flectors provocats per la distribució de pesos 
del vaixell i les onades. 

Relació B/T Té influència en l’estabilitat inicial i la resistència a l’avanç 
(resistència viscosa i resistència per formació d’ones).  

En els vaixells amb calat restringit aquesta relació obté un valor 
molt elevat de manera desfavorable, ja que  s’incrementa molt la 
màniga per tal d’aconseguir el desplaçament requerit. 

Relació Lpp/T Proporciona una primera idea de la capacitat del vaixell d’afrontar 
les condicions adverses del mar. Valors elevats de Lpp/T són 
desfavorables.  



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
52 

2.4.3 Criteri econòmic 

Pel que fa al criteri econòmic, només s’ha fet una petita estimació de quina seria 
l’alternativa més econòmica basant-se en la informació mostrada en la següent taula extreta 
dels apunts de l’assignatura de Projectes del vaixell i artefactes navals [5]. 

 

Taula 5 Taula de criteri de costos [8]. 

 Cost Construcció Cost Operatiu 

 Buc Maquinària  

Increment Lpp S'incrementa el pes de l'estructura i 
per tant el cost de construcció de 
manera  molt important. 

Es redueix la potència 
necessària i els costos 
associats. 

Es redueix el cost i 
el consum de 
combustible. 

Increment B Augmenta el cost de construcció, 
però l’augment és menor que en el 
cas d’incrementar Lpp. 

S’incrementa la potència i els 
costos associats. 

S'incrementa. 

Increment D i T Disminueix el cost de construcció. Es redueix la potència i els 
costos associats, si va 
associat a una reducció d'L. 

Es redueix. 

Increment CB  És la forma més econòmica per 
incrementar el desplaçament i el pes 
mort. 

Es produeix un important 
augment de la potència 
necessària requerida per 
l’operació del vaixell.                   

S'incrementa. 

Increment Cp  No té una influència gaire 
significativa. 

S'augmenta la potència ja 
que és el paràmetre més 
significatiu pel que fa s la 
resistència a l'avançament. 

S'incrementa. 

 

 

2.4.4 Alternativa seleccionada 

L’alternativa seleccionada és la següent: 

 

Taula 6 Alternativa 1. 

Característiques principals 

Lpp 164,19 m 

B 29,06 m 

D 14,58 m 

T 10,47 m 
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Cb 0,754 

Cm 0,991 

Cm 0,761 

Cw 0,834 

Xcc 1,337 

V 17 kn 

 

Tenint en compte els criteris imposats per la normativa, qualsevol del les quatre alternatives 
serien vàlides. Per tant, l’elecció s’ha basatat el criteri de les relacions adimensionals i el 
criteri econòmic: 

o S’ha optat per una eslora reduïda, d’aquesta manera es disminueix el pes de l’estructura 
i per tant el cost de construcció. 

o Segons les especificacions del projecte, el vaixell ha d’assolir una velocitat de 17 kn que 
tenint en compte el tipus de vaixell es tracta d’una velocitat força elevada. Per aquesta 
raó s’ha optat per un Cp baix. És a dir, el volum màxim es troba a la secció mitja mentre 
que la proa i la popa són més estretes. Això proporciona unes formes més 
hidrodinàmiques i amb menys resistència a l’avanç. 

o El valor B/T és relativament baix la qual cosa dóna informació favorable pel que fa a 
l’estabilitat inicial i a la resistència a l’avanç. 

o La relació L/T és baix per tant el vaixell tindrà una bona capacitat davant del fort onatge. 
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Capítol 3. Formes 
L’objectiu d’aquest capítol és obtenir unes formes del buc que compleixin amb els requisits 
del projecte pel que fa a la capacitat de càrrega, i que siguin vàlides des del punt de vista 
hidrodinàmic.  

Per tant s’han dissenyat unes formes amplies però amb la mínima resistència a l’avanç 
possible.  

Per definir les formes del projecte s’ha optat per el mètode anomenat Generació de Formes. 
Aquest mètode consisteix en partir de les dimensions principals del vaixell i crear les formes 
amb un programa informàtic de generació de formes 3D amb control d’allisat.  

El programa que s’ha utilitzat en el disseny és MaxSurf Advanced Modeler [16]. 

 

3.1 Generació de formes 

Les dimensions principals (Lpp, B, D, i T), els coeficients del vaixell (Cb, Cp, Cm i Cw) i la situació 
longitudinal del centre de carena (Xcc) obtinguts en el capítol 1 són les dades que han servit 
com a punt de partida per la generació de formes. 

El passos realitzats per aconseguir el buc són els següents: 

1. Modificar el model base que ofereix el programa MaxSurf per adaptar-lo a les dades 
obtingudes: 
1.1. Realitzar una transformació paramètrica per ajustar l’Lpp, B i D. 
1.2. Modificar els coeficients de carena, començant per el Cp i seguidament intentar 

aproximar al màxim els valors dels altres coeficients. 
 

2. Una vegada es té el vaixell amb les dimensions desitjades, s’ajusta la malla de control 
per obtenir els resultats hidrodinàmics desitjats. 
2.1. Es modifica el bulb de proa per ajustar-lo a les dimensions del vaixell. 
2.2. S’ajusta el perfil de popa perquè les formes del buc produeixin una bona interacció 

buc – hèlix. 
2.3. Pel que fa la zona central del buc, es defineix en forma de U per aprofitar al màxim 

els volums interiors destinats a la càrrega. 
 

3. Finalment, es va modificant la malla acuradament fins aconseguir una superfície llisa 
sense cap corba brusca no desitjada. 
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3.2 Perfil de proa 

3.2.1 Justificació del bulb 

El bulb de proa és un volum que s’instal·la a la part inferior de la roda de tal manera que 
quedi submergit. L’elecció d’un bulb apropiat en funció de les característiques del vaixell 
proporciona millores considerables pel que fa al rendiment propulsiu. El bulb de proa actua 
de la següent manera: 

o Redueix la resistència per formació d’ones, al disminuir el tren d’onades generat pel 
vaixell. 

o Redueix la resistència per ones trencants, al aconseguir menys ones i més esmorteïdes. 
o Redueix la resistència residual de caràcter viscós produïda pels remolins creats a la proa. 
o Augmenta la resistència per fricció al augmentar la superfície mullada. 
 

Cal comprovar si les reduccions són majors a l’augment de resistència per fricció. Si és així, 
cal instal·lar un bulb  per optimitzarà el rendiment del vaixell. 

El llibre El Proyecto Básico del Buque Mercante [9] exposa una sèrie de condicions per 
comprovar si la col·locació d’un bulb de proa produirà un efecte favorable o desfavorable: 

o Tenen bulb el 95% dels vaixells que es troben simultàniament dins dels següents dos 
intervals: 

 

 

Es comprova si es verifiquen aquestes condicions amb les dades obtingudes al 
dimensionament: 

 

 
 
o No són apropiats els bulbs de proa per als vaixells que es verifiqui la següent condició: 

 

 

Es verifica el compliment: 

 

 (8) 

 

Tot hi que alguna condició es supera de manera molt ajustada, s’ha considerat que la 
incorporació d’un bulb de proa tindrà més efectes positius que negatius. Per tant, es col·loca 
un bulb al perfil de proa del buc que s’està dissenyant. 
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3.2.2 Elecció tipus de bulb 

Segons la forma de les seccions transversals existeixen tres tipus de bulbs: 

o Bulbs tipus delta. Concentren el volum a la part baixa. Es consideren òptims per vaixells 
amb grans variacions de calat i seccions tipus U. Presenta problemes amb l’ slamming 4 
en navegació amb mala mar i calats reduïts. 

o Bulbs tipus ovalats. Concentren el volum a la part central. El bulbs el·líptics i circulars 
pertanyen a aquest grup. 

o Bulbs tipus nabla. Concentren el volum  a la part alta. Són els bulbs més utilitzats pel seu 
bon comportament en situacions de mala mar. S’utilitzen bastant en vaixells amb dues 
situacions de navegació clarament diferenciades, plena càrrega i llast. 

S’ha decidit col·locar un bulb tipus delta ja que és el més adequat per vaixells amb 
seccions tipus U i amb variacions de calat.  

 

3.2.4 Paràmetres principals del bulb de proa 

 

3.2.4.1 Alçada del punt de protuberància màxima 

A l’hora de dissenyar el bulb cal tenir en compte que aquest ha d’estar a prop de la línia de 
flotació i que és més efectiu en situacions de calats baixos. 

Per dibuixar les formes del bulb també s’ha utilitzat el programa informàtic MaxSurf 
Advanced Modeler. [16] 

 

3.2.4.2 Alçada màxima de protuberància (Hx) 

Un cop dibuixat el buc i el bulb del vaixell, s’exporta el disseny al programa informàtic 
MaxSurf Resistance [17]. Aquest dóna informació del bulb necessària per calcular certs 
paràmetres adimensionals, així doncs s’obté l’alçada de protuberància (HX): 

 

 

Amb aquesta dada s’obté el següent valor adimensional i es comprova que està dins de rang 
normal: 

                                                           

 

 

 
4 Slamming: és l’impacta de la part inferior del buc d’un vaixell amb la superfície del mar. Aquest 
efecte és habitual en condicions de mala mar on la proa s’aixeca de l’aigua i a continuació impacta 
violentament a la superfície del mar.   
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(9) 

 

Com es pot observar està dins de l’interval establert. 

 

3.2.4.3 Àrea transversal adimensionalitzada 

Segons el coeficient de bloc i la relació eslora entre perpendiculars – màniga del vaixell, es 
pot obtenir un valor adimensional de l’àrea transversal en percentatge. Per determinar 
aquest valor es fa servir la següent taula extreta del llibre El Proyecto Básico del Buque 
Mercante: [9] 

 

Taula 7 Àrea transversal del bulb de proa adimencionalitzada (Sa20) [9]. 

CB 

Lpp/B 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 

4,80 5,60 6,20 6,60 7,20 7,90 8,60 9,30 

5,00 5,80 6,40 6,90 7,40 8,20 8,80 9,50 

5,20 6,10 6,70 7,30 7,80 8,40 9,00 9,80 

5,40 6,30 6,90 7,60 8,10 8,60 9,30 10,10 

5,60 6,50 7,20 7,80 8,40 8,90 9,60 10,40 

5,80 6,70 7,40 8,00 8,60 9,20 9,90 10,70 

6,00 6,90 7,60 8,20 8,80 9,50 10,20 11,00 

6,20 7,20 7,90 8,50 9,10 9,70 10,50 11,30 

6,40 7,50 8,10 8,70 9,30 10,00 10,80 11,60 

6,60 7,80 8,40 9,00 9,60 10,30 11,10 11,90 

6,80 8,00 8,60 9,20 9,80 10,50 11,40 12,20 

7,00 8,20 8,80 9,40 10,00 10,70 11,60 12,50 

7,20 8,40 8,90 9,60 10,20 11,00 11,80 12,80 

 

Aquesta taula només és vàlida per bulbs d’alçada Hx/T = 0,45. Per adaptar la taula a altres 
alçades, s’ha d’augmentar o reduir un 0,1% l’àrea obtinguda per cada centèsima de 
diferència amb el valor de Hx/T. 
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A partir d’aquest informació s’obté el següent resultat: 

o Per tal d’obtenir un resultat més precís es realitza una interpolació lineal i s’obté el 
següent valor: 

 

o S’afegeix el percentatge per tal d’adaptar el resultat a l’alçada del bulb i el resultat final 
és: 

 

 

El rang normal per vaixells de càrrega a granel del percentatge d’àrea transversal del bulb 
adimencionalitzada (sa20) està entre el 9 – 12%. Per tant, el resultat obtingut és vàlid. 

 

3.3 Perfil de popa 

El perfil de popa s’ha dissenyat tenint en compte varis aspectes. En primer lloc, s’ha intentat 
optimitzar el màxim la hidrodinàmica del vaixell tancant la popa i d’aquesta manera definir 
unes formes estretes als extrems del buc. S’ha dissenyat una popa recta i s’ha reduït al 
màxim la superfície mullada de la popa. 

Després s’ha procurat deixar espai suficient tan pel timó com per l’hèlix. S’ha deixat un espai 
de 4,2 m de la perpendicular de popa fins l’extrem del buc per garantir que el timó no 
sobresurti de l’estructura del vaixell. Pel que fa a l’hèlix, s’ha deixat un espai de 2,9 m des 
del buc fins la perpendicular de popa, espai suficient per instal·lar el propulsor.  

Finalment, s’ha procurat definir unes bones formes a la zona d’interacció buc – hèlix per 
garantir un bon rendiment del propulsor. S’ha instal·lat un petit bulb de popa que millorarà 
el flux d’aigua que arriba a l’hèlix formant una estela més uniforme i evitant possibles 
problemes de cavitació.  

 

3.3 Resultat obtingut de la generació de formes 

Tenint en compte el que s’ha comentat en aquest capítol, finalment s’ha obtingut els 
següents resultat del programa MaxSurf: 

 

Taula 8 Resultats finals obtinguts de la generació de formes amb el programa MaxSurf Modeler. 
[16] 

MaxSurf Modeler 

LPP 166,516 m 

LWL 171,187 m 

Depth (D) 14,7 m 
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Com es pot observar en els resultats finals, les dimensions principals i coeficients s’han 
modificat lleugerament del que s’havia calculat prèviament al capítol 2. Cal recordar que les 
dimensions s’han obtingut a partir d’una base de dades de vaixells similars, per tant, en 
certa mesura és normal que és modifiquin els valors durant el procés de generació de 
formes. 

En l’Annex B es poden trobar imatges tridimensionals del buc i el plànol de formes. 

Beam (B) 29,44 m 

Draft (T) 10,47 m 

Displaced volume 39975,083 m3 

Wetted area 6955,472 m2 

Bolck coeff. (Cb) 0,757 

Prismatic coeff. (Cp) 0,791 

Waterpl. area coeff. (Cw) 0,892 

1/2 angle of entrance 31,6 deg. 

LCG from midships(+ve for'd) -1,068 m 

Transom area 7,681 m2 

Transom wl beam 9,654 m 

Transom draft 0,993 m 

Max sectional area 295,387 m2 

Bulb transverse area 21,96 m2 

Bulb height from keel 5,219 m 

Draft at FP 10,47 m 

Deadrise at 50% LWL 1,7 deg. 

Hard chine or Round bilge Round bilge 



 
 
 

 

 
 

61 

Capítol 4. Dimensionament del 
propulsor 
Aquest capítol consisteix en la selecció de l’equip propulsor més idoni pel vaixell tenint en 
compte les formes del buc definides en el capítol anterior. L’equip propulsor està format per 
dos elements: 

o Motor principal: s’ha escollit un motor dièsel de 2T lent, d’aquesta manera no és 
necessari instal·lar una reductor i per tant es guanya espai a la cambra de màquines. 
L’acoblament a la línia de l’eix  és directa.  

o Entre tots els motors possibles que es podien instal·lar segons les característiques del 
vaixell, s’ha escollit aquell que més s’ajustava a la potència requerida. D’aquesta manera 
no s’ha sobre dimensionat el motor la qual cosa hagués comportat un increment 
innecessari del preu i dels consums de combustible. 

 
o Hèlix: s’han dimensionat les mesures principals i les revolucions d’una hèlix de pas fixa 

per tal d’aconseguir el millor rendiment possible i intentar minimitzar l’efecte de 
cavitació. A més a més, s’ha tingut en compte les recomanacions del autors Alvariño, 
Azpíroz i Meizoso [9] pel que fa referència el nombre de pales i el nombre de cilindres 
del motor. Si aquest dos nombres són múltiples, hi ha risc de que es produeixin 
vibracions al propulsor, la qual cosa podria suposar un mal funcionament del vaixell.  

 

4.1 Resistència a l’avanç i potència de remolc 

El primer pas en el procés de selecció del motor principal és calcular la resistència l’avanç i la 
potència de remolc que genera el buc. Per obtenir aquestes dades s’ha utilitzat el mètode 
Holtrop & Mennen [16] [17]. Aquest és un mètode estadístic basat en la teoria de 
resistència per formació d’ones. Consisteix en descompondre la resistència a l’avanç per 
finalment fer el sumatori de tots les components i obtenir la resistència total. Es descompon 
la resistència en els següents factor: 

o Resistència viscosa. 
o Resistència per formació d’ones. 
o Resistència del apèndix. 
o Resistència del bulb. 
o Resistència de la popa. 
o Efecte de la rugositat de la carena i de l’aire. 

 

4.1.1 Càlcul de la resistència a l’avanç i potència de remolc 

Abans d’aplicar el mètode Holtrop & Mennen cal comprovar si el vaixell està dins del rang 
d’aplicació d’aquest mètode: 
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Rang d’aplicació: 

 

 

 

 

Comprovem aquestes condicions amb les dades del vaixell: 

 

 

 

 

Com es pot observar es compleixen les tres condicions, per tant es pot aplicar el mètode. 

Per trobar la resistència a l’avanç i la potència de remolc s’utilitza el programa MaxSurf 
Resistance [17]. Per realitzar el càlcul s’han introduit les següents dades del vaixell al 
programa: 

 

Taula 9. Dades introduïdes al programa MaxSurf Resistance [17,20] per aplicar el mètode Holtrop & 
Meneen. 

MaxSurf Resistance 

LWL 171,19 m 

Depth (D) 14,70 m 

Beam (B) 29,44 m 

Draft (T) 10,47 m 

Displaced volume 39975,08 m3 

Wetted area 6955,47 m3 

Prismatic coeff. (Cp) 0,79 m 

Waterpl. area coeff. (Cw) 0,89 m 

1/2 angle of entrance 31,60 deg. 

LCG from midships(+ve for'd) -1,07 m 

Transom area 7,68 m 

Bulb transverse area 21,96 m 

Bulb height from keel 5,23 m 

Draft at FP 10,47 m 
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Així s’obté la següent taula de resultats per velocitats de 0 a 20 nusos i les gràfiques 
corresponents a la relació velocitat – resistència i velocitat - potència: 

 

Taula 10 Resultat del mètode Holtrop Meneen per un rang de velocitats de 0-20 kn obtinguts amb 
el programa MaxSurf Resistance. 

Velocitat (kn) Freud No LWL Freud No Vol. Resistència (kN) EHP (kW) 

0,0 0,000 0,000 -- -- 

0,5 0,006 0,014 0,900 0,229 

1,0 0,013 0,028 3,300 1,675 

1,5 0,019 0,042 7,000 5,377 

2,0 0,025 0,056 12,000 12,306 

2,5 0,031 0,070 18,200 23,395 

3,0 0,038 0,084 25,600 39,544 

3,5 0,044 0,098 34,200 61,624 

4,0 0,050 0,112 44,000 90,488 

4,5 0,057 0,126 54,800 126,962 

5,0 0,063 0,140 66,800 171,856 

5,5 0,069 0,155 79,900 225,958 

6,0 0,075 0,169 94,000 290,040 

6,5 0,082 0,183 109,100 364,857 

7,0 0,088 0,197 125,300 451,154 

7,5 0,094 0,211 142,500 549,673 

8,0 0,100 0,225 160,700 661,171 

8,5 0,107 0,239 179,900 786,448 

9,0 0,113 0,253 200,100 926,385 

9,5 0,119 0,267 221,400 1081,999 

10,0 0,126 0,281 243,900 1254,512 

10,5 0,132 0,295 267,600 1445,429 

11,0 0,138 0,309 292,700 1656,628 

11,5 0,144 0,323 319,500 1890,457 

12,0 0,151 0,337 348,200 2149,826 

12,5 0,157 0,351 379,200 2438,306 

13,0 0,163 0,365 412,700 2760,215 

13,5 0,170 0,379 449,300 3120,695 
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14,0 0,176 0,393 489,500 3525,771 

14,5 0,182 0,407 533,900 3982,459 

15,0 0,188 0,421 583,000 4498,709 

15,5 0,195 0,435 637,500 5083,086 

16,0 0,201 0,450 698,200 5746,686 

16,5 0,207 0,464 767,700 6516,720 

17,0 0,213 0,478 845,100 7390,726 

17,5 0,220 0,492 930,000 8372,826 

18,0 0,226 0,506 1023,400 9477,021 

18,5 0,232 0,520 1128,600 10741,411 

19,0 0,239 0,534 1249,500 12212,952 

19,5 0,245 0,548 1386,400 13907,766 

20,0 0,251 0,562 1534,000 15783,597 

 

 

 

 

Figura 6 Gràfic de la relació velocitat - resistència del vaixell 
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Figura 7 Gràfic de la relació velocitat - potència del vaixell 

 

Cal fixar-se en la les dades obtingudes per una velocitat de 17 nusos, ja que és la velocitat de 
projecte establerta. Una velocitat més elevada seria un error, perquè com es pot observar 
en la gràfica Resistència – Potència, a partir d’aquesta velocitat cada nus que s’incrementa 
suposa un consum de potència molt gran. És a dir, caldria dimensionar un motor molt més 
potent per guanyar uns pocs nusos de velocitat, la qual cosa no seria eficient ni rentable per 
l’armador. 

Per tant, els resultats per la velocitat establerta són: 

 

 

 

4.2 Disseny del propulsor 

Per trobar l’hèlix més òptima s’ha realitzat un estudi per la velocitat de servei (17kn) seguint 
un procés iteratiu. En primer lloc, s’han fixat dos valors possibles pel nombre de pales Z=4 i 
Z=5. A més, s’ha limitat el propulsor a un diàmetre mínim de 5,5 m i un màxim de 6,5 m. 
Aquest interval s’ha definit tenint en compte l’espai que hi ha en el perfil de popa del buc i 
les especificacions de la normativa de DNV GL [12] que fan referència a les distàncies 
mínimes que cal respectar. 

A continuació s’han modificat les variables dins dels rangs establerts per trobar les 
revolucions per minut, la relació Ao/Ae (paràmetre  que indica el risc de cavitació) i el 
rendiment més efectiu. Finalment s’ha escollit el propulsor que oferia un millor rendiment i 
que minimitzava el risc de cavitació i vibracions. 
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4.2.1 Selecció del propulsor més òptim 

Per tal de determinar el propulsor més adequat s’ha anat realitzant diferents combinacions 
amb les variables (nombre de pales i diàmetre) fins obtenir el rendiment més elevat 
possible. 

 

4.2.1.1 Rendiment propulsiu ( ) 

 (10) 

On: 

  és el rendiment del propulsor en aigües lliures. 
  és el rendiment del buc. 
  és el rendiment rotatiu relatiu. 
  és el rendiment mecànic. 

 

4.2.1.2 Rendiment del buc( ) 

 

 

(11) 

Els valors s’obtenen pel mètode Holtrop. 

 

4.2.1.3 Rendiment rotatiu relatiu ( ) 

 

 

 

(12) 

Aquest rendiment també s’estima del mètode Holtrop. La relació Ae/Ao és un paràmetre 
que indica el risc de cavitació. 

 

4.2.1.4 Rendiment del propulsor en aigües lliures( ) 

El valor d’aquest rendiment es calcula amb les Series B, i és aquest valor que s’ha tingut en 
compte a l’hora de seleccionar l’hèlix més adient. S’ha escollit el propulsor que ha obtingut 
un major rendiment i que garanteix un mínim risc de cavitació. 

 

 (13) 
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On: 

  El grau d’avançament del propulsor: 

 La velocitat relativa del propulsor: 
 N, revolucions per segons del propulsor. 
 DP, diàmetre del propulsor.  
 Coeficient d’empenta (adimensionalització de l’empenta de l’hèlix). 

 (16) 

 Coeficient de par (adimensionalització del  par absorbit per l’hèlice)   

 (17) 

 
4.2.2 Càlcul del propulsor 

Per realitzar el càlcul del propulsor s’han introduït al full d’Excel Series B [8] els valors 
obtinguts amb el mètode Holtrop & Mennen. 

 

Dades del Vaixell: 

o Resistència de remolc  
o Coeficient d’estela   
o Coeficient de succió   
o Velocitat de servei   

 

Dades del propulsor: 

o Ae/Ao seguint el criteri de Keller [9] 
 

 

 

(18) 

o Nombre de pales 
o....  
 

o Diàmetre 
 

Finalment, s’ha obtingut que el propulsor més òptim té les següents característiques: 

 
 

 (14) 

  (15) 
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El rendiment en aigües lliures està al voltant del 60%, aquest valor està dins de la 
normalitzat. Per tant el resultat obtingut és coherent. 
 

4.3 Sistema propulsor del vaixell 

Fins aquest moment s’ha determinat la potència de remolc (EHP) i la potència entregada per 
l’hèlix (PHP), però la potència que cal trobar per dimensionar el motor principal és la 
potència al fre (BHP). 

 

 

Figura 8 Diagrama de les diferents potències existents en el sistema propulsiu d'un vaixell. 

 

Per tal de dimensionar el motor principal es necessari dibuixar la corba de l’hèlix. Per 
realitzar aquest procediment s’ha utilitzat el mètode estudiat en l’assignatura de Projectes 
del vaixell i artefactes navals [8] assumint que la potència té la següent forma: 

 (19) 
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Amb aquest valor de c es calcula la potència de fre del motor en proves. Llavors aplicant un 
marge del 3% a aquest valor s’obté la potència bruta, és a dir, la potència en situació de 
servei. Les dues potències obtingudes es calculen per un rang de revolucions del 60% al 
100% i d’aquesta manera s’obté la corba de l’hèlix que és la que indicarà quin és el motor 
més adient per el vaixell.  

És important afegir a la potència de fre un marge de mar del 10% per garantir el bon 
comportament del vaixell en qualsevol situació adversa de mar i vent. 

Tots els motors disposen d’un gràfic en forma de quadrilàter on els vèrtex són L1, L2, L3 i L4, 
cada un d’aquests vèrtex correspon a la potència nominal del motor per unes revolucions 
determinades. S’escollirà un motor que contingui a l’interior del seu quadrilàter el punt de 
potència màxima continua (M). Aquest punt s’obté aplicant el marge de mar al 90% de la 
potència en situació de servei (potència bruta). 

 

4.3.1 Selecció del motor principal 

Una vegada representades les corbes de potència, s’ha considerat que el motor més 
adequat segons els requisits del vaixell és un motor de la casa MAN Diesel & Turbo: [18] 

 

MAN 6G60ME-C9.5 

Taula 11 Dades obtingudes del fabricant de la potència nominal del motor. 

 n(rpm) P(kW) 

L2 97 12060 

L1 97 16080 

L3 72 11940 

L4 72 9000 
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Figura 9 Corba de l’hèlix i potència nominal del motor. 

 

Com es veu a la gràfica, el punt de potència màxima continua (M) es troba dins del 
quadrilàter del motor MAN 6G60ME-C9.5, per tant, aquest motor és perfectament vàlid. 
També es pot observar que la distància entre el punt M i la línia de potència del motor no és 
excessivament gran, això indica que el motor no està sobre dimensionat 

A més a més, de la gràfica s’observa el valor del 90% de la potència en condicions de 
projecte en el punt S, i aquest mateix valor per la potència de servei en el punt SP. 

 

  4.3.2 Especificacions del motor seleccionat 

El motor MAN 6G60ME-C9.5 és un motor dièsel lent de 2T directament acollat a l’eix. Està 
format per sis cilindres de 60 cm de diàmetre i desenvolupa una potència màxima de 16080 
kW a 97 rpm. Té una llargada de 8,47 m i una alçada de 12,575 m. 
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Figura 10 Motor MAN 6G60ME-C9.5 del catàleg de motors marins de la casa MAN Diesel & Turbo. 

 

Taula 12 Especificacions del motor MAN 6G60ME-C9.5 del catàleg de motors marins de la casa MAN  

Specifications 

Dimensions:       A B1 B2 C H1 H2 H3 

  mm 1.080 4.090 4.220 1.500 12.175 11.400 11.075 

Cylinders   5 6 7  8 

Lmin mm 7390 8.470 9.550 10.630 

Tier II           

Dry mass: t 395 439 491 543 

Tier III           

Dry mass (added):           

EGR t 14 14 15 16 

HP SCR t 3 4 5 5 

LP SCR t - - - - 
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Capítol 5. Disseny del sistema de 
govern i maniobrabilitat 
Aquest capítol consta de dues parts, per una banda s’ha dimensionat el sistema de govern 
del vaixell seguint detalladament la normativa de la Societat de Classificació. El sistema de 
govern està format bàsicament per: 
 
Timó: consisteix en una pala que orienta el  flux d’aigua per tal de fer girar el vaixell. En 
aquest cas s’ha optat per col·locar un timó rectangular del tipus suspès, és a dir, només està 
subjectat per la metxa del timó. S’ha considerat que aquests tipus de timó és el més 
adequat per les característiques del vaixell.  
 
Metxa del timó: és un cilindre d’acer que connecta la pala amb la maquinària que fa que es 
mogui el timó. 
 
Servomotor: és l’equip encarregat de moure la pala del timó per orientar el vaixell. En 
vaixells de grans dimensions el servomotor acostuma a ser una maquinària hidràulica. 

Per altra banda s’ha realitzat un estudi de la maniobrabilitat del vaixell. Aquest estudi inclou 
tots els aspectes que permeten realitzar correctament i eficaçment els següents punts: 

o Regular la trajectòria, velocitat i orientació del vaixell. 
o Proporcionar una bona resposta a l’arrencada, la parada i la marxa enrere. 
o Tenir la capacitat de mantenir un rumb estable i fer girar el vaixell de manera efectiva.  

La maniobrabilitat està regulada per l’IMO, per tant caldrà comprovar que es compleixen 
tots els requisits de maniobrabilitat establerts en el conveni SOLAS. 

 

5.1 Dimensionament del timó 

S’ha realitzat una estimació del les dimensions principals de la pala del timó: àrea (At), 
alçada (H) i corda (C).  

Segons les característiques del vaixell, i basant-se en la observació de vaixells similars, s’ha 
decidit instal·lar un timó rectangular, suspès i compensat. La compensació és un factor que 
fa disminuir la potència necessària del servomotor.  
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Figura 11 Dimensions principals del timó 

 

5.1.1 Àrea del timó 

El primer valor que s’ha de dimensionar és l’àrea, per tal de trobar aquest valor la normativa 
de DNV GL determina una àrea mínima amb la següent fórmula: 

 
(20) 

 

Apliquem les dimensions del vaixell i obtenim una àrea mínima del timó de: 

 

 

Per tal de contrastar la informació es torna a calcular el mateix valor seguint el criteri 
establert per Saunders [3]: 

L’àrea del timó es pot estimar com a percentatge del producte Lpp x T. Per a vaixells de 
càrrega a granel aquest valor està en un interval de 1,7% a 2%. 
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D’aquesta estimació proposada per Saunders, es descarta el primer valor ja que no compleix 
amb els requisits d’àrea mínima de DNV GL. Finalment s’obtindrà el valor definitiu de l’àrea 
realitzant la mitjana aritmètica dels tres possibles valors vàlids. 

 

 

5.1.2 Relació d’allargament 

S’anomena relació d’allargament o d’aspecte (λ) la divisió entre l’alçada del timó (H) i la 
corda mesurada a la meitat de la pala (C). Aquesta relació té una influència força notable en 
el comportament del timó i normalment té un valor al voltant del 1,5. [9] 

A més, a l’hora de determinar l’alçada del timó (H) el llibre El Proyecto Básico del Buque 
Mercant [9] recomana tenir en compte els següents aspectes: 

o L’alçada (H) ha de cobrir tot el diàmetre de l’hèlix i és recomanable que inclús excedeixi 
en un 10%. 

o La pala ha d’estar situada justament en flux d’aigua expulsat per l’hèlix. 
o Cal respectar les distàncies mínimes: 

- Distància superior (Timó – buc) >6% de h (h = l’alçada total des de la línia de la quilla 
fins el buc mesurada en la perpendicular de popa). 

- Distància inferior (timó – línia de la quilla) > 8% de h. 
- Distància amb el propulsor ≥ 0,2 R ( R = a radi de l’hèlix). 
- Alçada (H) màxima del timó = 86% de h. 

 

A partir de la distància h, s’escull el valor més alt possible per l’alçada del timó (H) i a 
continuació es calcula la corda (C) a partir de l’àrea calculada en l’apartat anterior. 
Finalment, s’obté la relació d’allargament (λ): 

 

 

 

 

 

5.1.3 Relació de compensació 

S’ha dissenyat un timó compensat de tal manera que, part de la superfície de la pala queda 
situada a proa de l’eix de gir. Això provoca que s’apropi el centre de pressions a l’eix de la 
metxa i d’aquesta manera es disminueix el moment torçor així com el diàmetre de la metxa i 
la potència del servomotor. 
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Es defineix com a relació de compensació el percentatge d’àrea a proa de l’eix de gir: 

 (21) 

On:  

  àrea de la superfície a proa de l’eix de gir. 
  àrea total del timó (calculada en l’apartat 5.1.1). 

 

Segons els autors Alvariño, Azioíroz i Meizoas [9], aquesta relació és al voltant del 20% i la 
longitud de la superfície compensada ( ) no pot ser superior al 35% de la corda. A partir 
d’aquesta afirmació, s’obté: 

 

 

 

5.2 Disseny de la metxa del timó 

Per tal de fer una primera estimació del diàmetre de la metxa del timó (Dm), s’utilitza una 
fórmula extreta del llibre El Proyecto Básico del Buque Mercante [9]. Amb aquesta fórmula 
s’obté el diàmetre mínim en funció de les característiques del vaixell. La fórmula té en 
compte les dimensions principals del vaixell i la velocitat marxa endavant i la velocitat marxa 
enrere. Així doncs s’obtenen dos possibles diàmetres, un per la situació de navegació 
endavant i l’altre per marxa enrere: 

 
(22) 

On: 

  és un coeficient del timó: 
  (endavant)               (enrere) 
  és la velocitat màxima. En marxa enrere la velocitat màxima no serà inferior a la 

meitat de la velocitat marxa endavant. 
  (endavant)               (enrere) 
  és la distància del centre de pressions a l’eix de gir del timó i és calcula de la següent 

manera: 
  (endavant)           (enrere) 

 

On:  

  i  són les distàncies de l’eix de gir a l’extrem de proa i popa del timó. 

 és un coeficient que depèn del nombre de pinces del timó. En aquest cas, com es tracta 
d’un timó suspès, no hi ha cap pinça ja que l’única subjecció amb el buc és la metxa. Per 
tant,  es calcula amb la següent fórmula: 
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(23) 

On: 

  és la distància superior timó – buc. 

D’aquesta manera, aplicant totes les dades necessàries s’obtenen dos diàmetres possibles 
per la metxa del timó, un per la situació de marxa endavant i un altre per marxa enrere: 

 

 (endavant)               (enrere) 

 

Entre aquests dos resultats obtinguts s’escull el valor més alt per garantir el bon 
funcionament del sistema de govern en les dues possibles condicions de navegació. A més, 
s’arrodoneix el valor i s’obté un diàmetre de la metxa de 850 mm. 

 

5.3 Resultat obtingut del dimensionament 

Un cop dimensionat el timó, la metxa i tenint en compte els espais que s’han de respectar 
entre la pala, el buc i l’hèlix, s’obté el següent resultat:  

 
Figura 12 Dimensions dels timó dissenyat. 
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5.3 Disseny del servomotor 

Per acabar el dimensionament del sistema de govern cal determinar quina és la potència 
necessària del servomotor perquè funcioni correctament amb la pala que s’ha dimensionat. 
Per realitzar aquest càlcul es determina el par (MT max) del sistema de govern. Aquest 
correspon al valor obtingut quan el timó està en un angle de 35o que és normalment l’angle 
màxim d’operació. 

Aquest valor s’obté del producte de la pressió normal (Pn ) aplicada al centre de pressions 
del timó i la distància (do) des de l’eix de gir al centre de pressions. 

 

 

 

(24) 

On: 

  és la distància del centre de pressions a l’extrem de la pala. 
  és la longitud de la superfície a proa de l’eix de gir. 

A partir d’aquestes dades és construeix una taula amb el rang d’angles (α) d’operació del 
timó. Cal comentar que només s’ha realitzat l’estudi per una banda ja que el treball del timó 
és simètric a estribord i babord. 

 

Taula 13 Resultats obtinguts de l'estudi de la potència necessària pel servomotor. 

Α 
(graus) 

α 
(rad) 

d1 (m) d (m) d0 (m) Pn (N) Mt (N·m) Es (J) 

0 0 0,914 1,370 0,456 0 0 0 

2,5 0,044 0,914 1,438 0,524 131002,90 68685,13  

5 0,087 0,914 1,506 0,592 262005,79 155183,22 79090,09 

7,5 0,131 0,914 1,574 0,660 393008,69 259392,46 133081,80 

10 0,175 0,914 1,641 0,727 524011,59 381143,47 196230,80 

12,5 0,218 0,914 1,708 0,794 655014,48 520199,80 268415,16 

15 0,262 0,914 1,774 0,860 786017,38 676258,60 349478,30 

17,5 0,305 0,914 1,839 0,926 917020,28 848951,48 439229,41 

20 0,349 0,914 1,904 0,990 1048023,17 1037845,58 537444,04 

22,5 0,393 0,914 1,967 1,054 1179026,07 1242444,80 643864,68 

25 0,436 0,914 2,030 1,116 1310028,97 1462191,21 758201,55 

27,5 0,480 0,914 2,091 1,177 1441031,86 1696466,69 880133,41 

30 0,524 0,914 2,151 1,237 1572034,76 1944594,63 1009308,47 

32,5 0,567 0,914 2,209 1,295 1703037,65 2205841,94 1145345,44 

35 0,611 0,914 2,266 1,352 1834040,55 2479421,14 1287834,58 
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A partir del resultats obtinguts, es fa el sumatori de les energies requerides per cada angle 
per tal d’obtenir la demanda total d’energia del servomotor. 

 

 

A partir d’aquesta dada i seguint els requisits de l’MO, s’obté la potència necessària per 
l’equip de govern. Els criteris de l’IMO estableixen que el temps màxim per passar el timó de 
banda a banda ( -35o a 35o ) no pot ser superior a 28 segons. [20] 

Com en aquest cas només es realitza l'estudi a una banda, el temps de portar el timó des de 
la banda (35o) a cruixia (0o) ha de ser de 14 segons. Per tant, tenint en compte aquesta 
consideració s’ha obtingut la potència mitja necessària del servomotor que és la següent: 

 

 

Segons els apunts del professor J. García Espinosa de la Facultat de Nàutica de Barcelona [8] 
la potència instal·lada al servomotor ha de ser com a mínim un 15% superior a la potència 
mitja necessària calculada. A més, s’estima un rendiment del propi servomotor del 65% i 
d’aquesta manera s’obté la potència mínima instal·lada: 

 

 

5.4 Maniobrabilitat 

Degut a la importància que té la maniobrabilitat en la navegació segura, en l’assemblea del 
1993, l’IMO aprovà la Resolution A751 (18) Interin Standard of Ships Manoeuvrability [20]. 
En aquesta resolució s’estableixen una sèrie de criteris de maniobrabilitat que han de 
complir tots els vaixells per garantir una bona resposta del sistema de govern de les 
embarcacions. Les normes i directrius diuen el següent: 

1. La normativa de maniobrabilitat ha de ser aplicada sense cap ajuda. 
2. Les condicions de l’entorn on es realitzen les proves influeixen en els resultats. Per tant 

estan especificades i són les següents: 
 
o Mar en calma i sense vent. 
o Aigües profundes i sense restriccions. 
o Càrrega màxima. 
o Estabilitzar a una velocitat aproximada de prova. 

La maniobrabilitat d’un vaixell es considerada favorable si passa satisfactòriament les 
següents proves: 

o Facilitat d’evolució (Turning ability). 
o Facilitat d’evolució inicial (Initial turninability). 
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o Facilitat per mantenir el rumb (Course keeping ability). 
o Facilitat de parada (Stopping ability). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, cal comprovar que totes les dades calculades fins el moment compleixin amb els 
requisits de maniobrabilitat imposats per l’IMO. 

 

5.4.1 Facilitat d’evolució 

Aquesta prova dóna informació de les característiques de gir del vaixell. 

Per completar satisfactòriament aquesta proba s’han de passar favorablement quatre 
criteris diferents 

 

Diàmetre de gir (Turning diameter) 

 

 
(25) 

 

Figura 13 Informació bàsica obtinguda de la proba del facilitat d’evolució. Imatge obtinguda del 
apunts de l'assignatura Projectes del vaixell i artefactes navals [8,13]. 
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Diàmetre d’evolució o tàctic (Tactical diameter) 

L’IMO estableix que el diàmetre tàctic (Dt ) no pot ser superior a 5 vegades l’eslora. 

 

 
(26) 

 (compleix el criteri) 

Avanç (Advance) 

L’IMO requereix que l’avanç no excedeixi de 4,5 vegades l’eslora. 

 

 
(27) 

 (compleix el criteri) 

 

Caiguda o transferència (Transfer) 

 

 

 

 

(28) 

5.4.2 Facilitat d’evolució inicial 

En aquesta prova, l’IMO requereix que després d’haver posat el timó a 10o, el vaixell no 
recorri més de 2,5 vegades la seva eslora quan el seu rumb hagi canviat 10o. 

La comprovació d’aquest criteri no es pot realitzar en aquesta fase preliminar del projecte 
per la falta d’informació. Caldria calcular l’equació del moviment del vaixell durant la 
maniobra Z(10o/10o) , la qual cosa requereix una informació i uns procediments que en 
aquest moment no es tenen. 

5.4.3 Facilitat per mantenir el rumb 

En funció del tipus de vaixell s’apliquen les fórmules corresponent a l’angle d’excés 
(overshooting angle) per les maniobres de Z(10o/10o) i Z(20o/20o). 

 

Angle d’excést Z(10o/10o) 

 
( 29) 
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A aquest valor obtingut, seguint les recomanacions del llibre El Proyecto Básico del Buque 
Mercant [9], se li afegeix un marge del 20%. 

 

 

Segons l’IMO quan Lpp/V està entre 10  i 30 segons, com és el cas en qüestió, l’angle 
d’excés( ) no excedirà de: 

 

 
(30) 

Per tant, com és pot observar aquest criteri també compleix. 

 

Angle d’excés Z(20o/20o) 

 

 

(31) 

De la mateixa manera que en el càlcul de l’angle per la maniobra Z(10o/10o), a aquest 
resultat també se li aplica un marge del 20 %. 

 

 

 

L’IMO requereix un angle menor a 25o, per tant el resultat obtingut és favorable. 

 

5.4.4 Facilitat de parada 

Aquest criteri indica la distància recorreguda per una vaixell després de realitzar una 
maniobra de parada crash stop. 

 (32) 

On: 

  és la potència màxima marxa enrere que s’estima que és un 40% de BHP. 

S’aplica la fórmula i s’obté: 
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A partir d’aquest resultat és calcula la distància recorreguda després del crash stop. 

 

 

 

(33) 

 

La distància (Disrec) obtinguda correspon a 11 Lpp. L’IMO requereix que aquesta distància 
sigui inferior o igual a 15 Lpp, per tant aquest criteri compleix. 
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Capítol 6. Disposició general 
L’objectiu d’aquest capítol és distribuir els volums interiors del vaixell. Primer s’han col·locat 
les quadernes i a partir d’aquí s’han anat dissenyant els espais destinats a la càrrega, la 
cambra de màquines i la zona d’habitabilitat. També s’han dimensionat i situat els tancs de 
combustible, oli lubricant, llast i aigua dolça. 

Per tal de realitzar aquest procés s’han tingut en compte les normes de la societat de 
Classificació DNV GL [12], així com també els requisits establerts pel conveni MARPOL [21] i 
el SOLAS [22]. A més, s’ha intentat distribuir tots els espais d’una manera lògica i coherent 
per tal de facilitar l’operació de vaixell i la vida a bord de la tripulació. 

 

6.1 Dimensionament del principals volums interiors del buc 

6.1.1 Clara de quadernes 

Per tal de definir els espais interiors, primer s’han de situar els elements estructurals que 
influencien en el compartimentat i definició de les diferents zones del vaixell. Per tant, el 
primer pas és la col·locació de les quadernes. 

Aquest reforç estructural té una influencia directe en la definició dels diferents espais 
interiors del vaixell ja que les mampares transversals, que separen els diferents 
compartiments, van situades coincidint amb les quadernes.  

La normativa de DNV GL que fa referència al disseny estructural del vaixell, estableix com a 
longitud de clara de quadernes un interval entre 600 mm i 800 mm. En el vaixell que s’està 
dissenyant s’ha decidit establir dos espaiats de quadernes diferents. Per una banda, les 
zones de la cambra de màquines, el pic de proa i el pic de popa s’han deixat unes clares de 
quadernes de 600 mm. D’aquesta manera es dona major resistència a aquestes zones del 
buc que és la més exposada a esforços. D’altre banda, a l’espai destinat a càrrega s’ha deixat 
una separació entre quadernes de 750 mm ja que s’ha considerat que aquesta zona no està 
sotmesa a tants esforços. 

Així doncs, s’obtenen un total de 248 quadernes, situant la quaderna número zero a la 
perpendicular de popa. 

Figura 14 Distribució de la separació entre quadernes. 
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6.1.2 Mampares transversals 

Les mampares tranversals són planxes d’acer estanques col·locades perpendiculars a la línia 
de cruixia. L’objectiu principal d’aquestes és donar resistència transversal al buc i dividir el 
vaixell en compartiments estancs com a mesura de seguretat en cas d’inundació. A més, 
també delimiten els diferents espais destinats a càrrega, zona de màquines o tancs de llast. 

Així doncs, tenint en compte la disposició de les quadernes, és situen les diferents 
mampares seguint els requisits de la normativa  de la Societat de Classificació i les 
recomanacions del llibre El Proyecto Básico del Buque Mercante [9]. 

 

6.1.2.1 Mampara pic de popa 

Es comença per la col·locació de la mampara de proa del pic de popa.  Aquesta delimita un 
espai que ha de ser lo suficientment gran per allotjar el sistema de govern del vaixell. A més, 
a de tenir suficient volum com per cobrir les necessitats d’aigua de llast. 

Per vaixells de grans eslores el pic de popa normalment té una longitud de 0,4 Lpp, espai 
suficient per cobrir les necessitats requerides. Així doncs, per el disseny que s’està realitzant 
s’obté la següent longitud: 

 

 

6.1.2.2 Cofferdam 1 

Com a mesura de seguretat, i per evitar contaminacions per vessaments d’hidrocarbur al 
mar en cas de col·lisió, s’ha decidit instal·lar un cofferdam a popa de cambra de màquines. 
Un cofferdam és un espai buit entre dues mampares estanques, el seu objectiu és establir 
una separació física entre dos espais del vaixell i que no comparteixin mampara a banda i 
banda. 

Segons la normativa DNV GL [4], només és obligatori instal·lar un cofferdam per separar els 
compartiments destinats a la càrrega d’hidrocarburs i els d’aigua dolça per possibles 
contaminacions. Per tant, en aquest cas no seria obligatori instal·lar el cofferdam a popa de 
cambra de màquines, però com ja s’ha comentat es col·loca com a mesura afegida de 
seguretat. Així doncs, la posició del cofferdam i per tant la posició de la mampara de popa 
de cambra de màquines (CM) és: 

 

 

6.1.2.3 Mampara proa cambra de màquines 

L’espai destinat a la cambra de màquines ve determinat pel tipus de motor i la seva 
potència. Cal tenir present que la zona de màquines ha de ser lo suficientment espaiosa com 
per allotjar a més el motor principal, els motors auxiliars, tancs de combustible, bombes, 
tallers, càmeres de control...  
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Per tal de dimensionar correctament aquest espai, es segueix la recomanació del llibre El 
Proyecto Básico del Buque Mercante [9] i es calcula en funció del tipus de motor i la 
potència propulsora. 

 (34) 

On: 

   és una constant  que varia entre 2,2 -3,5. 
  és la longitud del motor principal i ve donada pel fabricant MAN Marine 

& Systems [5] 

Aplicant les dades corresponents s’obté la longitud mínima de cambra de màquines, aquest 
valor es divideix per les clares de quadernes (0,6 m) per tal d’obtenir la longitud exacte de la 
zona de màquines. A continuació es suma la longitud de la mampara de popa de cambra de 
màquines des del punt zero i s’obté la posició  de la mampara. 

 

 

 

6.1.2.4 Cofferdam 2 

Es col·loca un altre cofferdam a proa de cambra de màquines a una longitud d’una clara de 
quaderna (600 mm) respecte la mampara de proa de la zona de màquines. En aquet cas, el 
cofferdam si que és obligatori per separar tancs de Fuel Oil de la zona de càrrega i d’aquesta 
manera evitar possibles fugues de combustible que contaminin el gra. 

Per tant, el cofferdam que també coincideix amb la mampara de popa de la bodega número 
5 està situat a: 

 

 

6.2.1.5 Mampara de col·lisió 

El següent pas és situar la mampara de col·lisió seguint la normativa corresponent.  Aquesta 
mampara delimita el pic de proa, per tant, el volum d’aquest espai ha de ser suficient per 
cobrir les necessitats de llast del vaixell. 

Per realitzar el càlcul es segueixen les especificacions de la normativa de la Societat de 
Classificació del vaixell DNV GL [4] que estableixen una longitud (Xc) mínima i màxima pel pic 
de proa, des de la mampara de col·lisió fins a la perpendicular de proa (FP): 

 

 

(35) 

On: 

  és un ajust de referència degut al bulb de proa. 
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  és la distància des de la perpendicular de proa a l’extrem del bulb 

Amb aquestes dades s’obté el pic de proa que ha de tenir una longitud màxima i mínima de: 

 

 

A partir d’aquest interval s’escull un valor més proper al mínim per aconseguir un espai més 
gran destinat a la càrrega però respectant els requisits de llast del vaixell. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les mampares han de coincidir amb les quadernes, per 
tant, es corregeix la longitud obtinguda i finalment la mampara de col·lisió queda situada a: 

 

 

6.1.2.6 Mampares de separació de bodegues 

Una vegada s’ha situat totes les mampares exigides per la normativa, queda definit el volum 
destinat a la càrrega. Aquest espai queda delimitat per el cofferdam 2 a popa i per la 
mampara de col·lisió a proa. Així doncs queda un espai de 129,75 m que es dividirà en cinc 
bodegues equipades amb grans escotilles per facilitar la càrrega i descàrrega del gra. 

 

6.1.2.7 Disposició complerta de les mampares transversals 

Finalment, a partir del càlculs realitzats, s’obté la següent disposició: 

 

Taula 14 Disposició mampares transversals 

 Quadernes Posició inici (m) Posició fi (m) 

Pis popa st -8 a st 11 -5,4 6,6 

Cofferdam 1 st 11 a st 12 6,6 7,2 

Cambra de màquines st 12 a st 58 7,2 29,4 

Cofferdam 2 st 58 a 59 29,4 30 

Bodega 5 st 59 a st 93 30 55,5 

Bodega 4 st 93 a st 127 55,5 81 

Bodega 3 st 127 a st 161 81 106,5 

Bodega 2 st 161 a st 195 106,5 132 

Bodega 1 st 195 a st 232 132 159,75 

Pic de proa st 232 a st 247 159,75 168,75 
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6.1.3 Doble fons 

El doble fons és un tanc de llast que s’estén des de la mampara del pic de popa fins a la 
mampara de col·lisió. A més de realitzar la funció de tanc, el doble fons és una mesura de 
seguretat per evitar vessaments al mar en cas de danys en el folre del buc. 

L’alçada del doble fons des de la línia de la quilla ve determinada per la Societat de 
Classificació [4]. Es divideix el doble fons del vaixell segons si es troba a la zona de càrrega o 
a la de màquines. 

 

6.1.3.1 Doble fons zona de càrrega 

 (36) 

Amb un mínim de 760 mm i un màxim de 2000 mm. 

 

S’arrodoneix la dada obtinguda del càlcul i s’obté una alçada pel doble fons de la zona de 
càrrega de: 

 

 

6.1.3.1 Doble fons cambra de màquines 

En el cas en qüestió, com s’ha instal·lat un motor directament acoblat a l’hèlix, l’alçada del 
doble fons s’obté al situar tots els elements propulsors en línia.  

 

HÈLIX (Diàmetre) – EIX – MOTOR PRINCIPAL (Alçada del cigonyal) 

 

Un cop alineat el sistema propulsor, si l’alçada està entre 1500 mm i 2000 mm, és 
acceptable. En el cas contrari, s’haurien d’instal·lar pous o elevadors per aconseguir l’alçada 
establerta per la normativa. 

En el vaixell que s’està dissenyant, s’ha decidit situar el doble fons a una alçada de 2000 mm 
per allunyar al màxim possible del fons els tancs de combustible que es troben a la cambra 
de màquines. A partir d’aquí, per tal d’alinear correctament la transmissió del vaixell s’ha 
hagut de crear un pou de 500 mm de profunditat pel motor principal. Dins d’aquest pou 
també s’ha col·locat la bancada del motor principal per garantir una bona subjecció i bona 
resposta a les vibracions. 
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Figura 15 Alineació del motor principal amb l'eix de transmissió. 

 

6.1.4 Plataformes cambra de màquines 

Les plataformes o cobertes del vaixell són planxes col·locades de manera horitzontal que 
delimiten les diferents plantes del vaixell. A més d’aquesta funció, aquests elements donen 
al buc resistència longitudinal, la qual cosa és molt important en els vaixells tipus bulk 
carrier ja que no disposen de mampares longitudinals. 

La cambra de màquines és una zona que ha d’estar molt ben organitzada per tal d’aprofitar 
al màxim l’espai i facilitar l’operació dels encarregats de màquines. Els espais entre 
plataformes han de ser amplis amb una alada mínima de 3000 mm. Es recomanable realitzar 
una distribució relativament homogènia de les alçades, excepte la coberta just per sobre del 
doble fons que acostuma a se una mica més alta. 

Tenint en compte aquests aspectes comentats, s’ha distribuït la cambra de màquines en 
quatre nivells: 

 

Taula 15 Alçades plataformes de cambra de màquines 

Plataforma 1 3000 mm 

Plataforma 2 3000 mm 

Plataforma 3 4000 mm 

Plataforma de Doble Fons 2000 mm 
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Figura 16 Disposició de les plataformes de la cambra de màquines. 

 

La plataforma 1 és la situada just per sota de la coberta principal i és la més amplia ja que 
disposa de pocs tancs. En ella hi trobem alguns tancs de combustible, els motors auxiliars, el 
local del servomotor, el taller, la cambra de control, el quadro elèctric... Les plataformes 
inferior 2 i 3 estan formades bàsicament per un gran nombre de tancs de Fuel Oil, Dièsel Oil 
i Oli lubricant. Finalment, a la coberta de doble fons situada a la part més baixa de la cambra 
de màquines, hi ha més tancs de combustible, el pou i la bancada del motor principal, l’eix i 
altres acoblaments encarregats de la transmissió motor – hèlix. 

A més de les plataformes estructurals del vaixell, el propi motor principal té una sèrie de 
passarel·les i escales que permeten a la tripulació accedir i treballar a totes les parts del 
motor. 

 

6.1.5 Escotilles 

S’han definit grans obertures a cada una de les cinc bodegues, deixant espai suficient per a 
realitzar de manera correcte, eficaç i ràpida les operacions de càrrega o descarrega. El gra és 
un producte transportat a granel que normalment es carrega i descarrega amb mànegues 
d’aspiració o amb una grua i una cullera, les obertures dissenyades deixen espai suficient 
per una bona operació de qualsevol d’aquests dos mitjans. 

Les escotilles tenen unes dimensions de 20 m x 15 m. S’han dimensionat respectant els 
espais necessaris a cada extrem i a traves de les obertures. S’ha optat per un sistema 
d’estiba de les escotilles tipus folding, és a dir, cada tapa estarà formada per quatre peces i 
quan es vulgui obrir l’escotilla completament quedaran dues peces a popa i dues a proa de 
l’obertura. 
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Figura 17 Escotilles de les bodegues de càrrega. 

 

 

Figura 18 Tapes d'escotilles tipus folding. 

 

6.1.6 Guarda-calor 

La xemeneia, encarregada d’expulsar els gasos del motor, ha d’estar recoberta per una 
estructura anomenada guarda-calor. La funció d’aquesta és aïllar la xemeneia i retenir les 
altes temperatures produïdes pels gasos dels motors. 

El guarda-calor s’ha dimensionat amb una alçada de 19,5 m, suficient per superar la 
superestructura i realitzar l’expulsió de gasos de manera segura. 

 

6.2 Zona de càrrega 

Un cop situades les mampares transversals [23] que han de separar les cinc bodegues cal 
determinar el volum de cada una d’elles i la capacitat de càrrega. Per realitzar aquest càlcul 
s’introdueixen al programa MaxSurf Satbility  la distribució de les bodegues i el factor 
d’estiba del blat, que es el producte que es vol transportar. En aquest cas el factor d’estiba 
és igual a 1,2823 m3/Kg [6].  A partir d’aquestes dades es realitza la funció Tank Calibration i 
s’obtenen els volums i capacitats de càrrega de les diferents bodegues. 
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Taula 16 Resultats del volum de les bodegues. 

  Quadernes Posició 
inici (m) 

Posició       
fi (m) 

Long. 
Bodega 
(m) 

Volum 
bodega (m3) 

Capacitat (t) 

Bodega 5 st 59 a st 93 30,00 55,50 25,50 8340,18 6504,08 

Bodega 4 st 93 a st 127 55,50 81,00 25,50 8339,97 6503,91 

Bodega 3 st 127 a st 161 81,00 106,50 25,50 8299,85 6472,63 

Bodega 2 st 161 a st 195 106,50 132,00 25,50 8246,88 6431,32 

Bodega 1 st 195 a st 232 132,00 159,75 27,75 7428,29 5792,94 

Total      40655,17 31704,88 

 

6.3 Zona d’habitabilitat 

El vaixell constarà d’una gran superestructura de 15 m d’eslora i 20 m de màniga situada  a 
popa del buc i per sobre de la coberta principal. Dins d’aquest espai es trobarà la zona 
d’habitabilitat i el pont de navegació. La superestructura ha de ser lo suficientment gran 
com per cobrir les necessitats dels 24 tripulants del vaixell. 

 

Taula 17 Tripulació del vaixell 

Pont Màquines Fonda Altres* 

Capità (1) Cap de màquines (1) Cuiner (1) Alumne (1) 

1er Oficial de pont (1) 1er Oficial de màquines 
(1) 

Cambrer (1) Pràctic (1) 

2n Oficial de pont (1) 2n Oficial de màquines 
(1) 

Mosso (1) Inspector (1) 

3er Oficial de pont (1) 3er Oficial de màquines 
(1) 

    

Contramestra (1) Oficial radioelèctric (1)     

Mariners (3) Engreixadors (3)     

 Electricistes (2)     

  Calderes (2)     

Total pont = 8 Total màquines = 12 Total fonda = 3 Total altres = 1 

 

* S’ha considerat que aquestes persones no coincidiran mai juntes a bord. 
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6.2.1 Cobertes de la superestructura 

La superestructura estarà formada per cinc cobertes i el pont de navegació. L’alçada 
d’aquestes ve determinada per la visibilitat des del pont. La normativa IMO en la Resolution 
A.708 (17). Navigation bridge visibility and funcions [23], estableix que la zona oculta pel 
capità mirant a proa des del pont de navegació no pot ser superior a dues eslores. 

Tenint en compte la normativa, s’ha definit una alçada entre cobertes de 2800 mm, dins 
dels paràmetres normals que recomanen els autors Alvariño, Azpíroz i Meizoso [9]. 

 

Taula 18 Distribució de cobertes de la superestructura 

Alçada 

Coberta principal 2.800 mm 

Coberta 1 2.800 mm 

Coberta 2 2.800 mm 

Coberta 3 2.800 mm 

Coberta 4 2.800 mm 

Coberta del pont 2.800 mm 

    
Alçada total 16.800 mm 

 

 

 

Figura 19 Visibilitat des del pont de navegació. 

 

Com es pot observar en la imatge anterior, amb l’alçada obtinguda de la superestructura, la 
zona morta pel capità des del pont és lleugerament superior a una eslora. Per tant, compleix 
perfectament la normativa. 

 

6.2.2 Distribució interior 

A l’hora de definir els espais interiors de cada una d’aquestes cobertes s’han tingut en 
compte varis aspectes.  
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S’ha respectat la normativa del SOLAS [22] pel que fa referència als accessos, disposició 
d’escales, amplades mínimes per les portes... A més, s’ha intentat dissenyar una estructura, 
en la mesura de lo possible, simètrica per tal de facilitar la construcció. Els banys s’han 
col·locat de manera relativament ordenada per facilitar la instal·lació del sistema sanitari i el 
desguàs d’aigües negres. Finalment també s’ha tingut en compte la qualitat de vida de la 
tripulació deixant espais destinats al lleure, així com també els espais necessaris per 
emmagatzemar material, la cuina, la cambra frigorífica, el rebost... 

 Així doncs, s’han distribuït les cobertes de la següent manera: 

 

o Coberta principal: és la coberta més baixa i s’accedeix a peu pla des de l’exterior, per 
tant en aquest nivell hi han espais destinats a l’operació del vaixell. Per exemple, equip 
d’emergència, local contra incendis, magatzem, rebost, cambra frigorífica, màquines 
refrigerants, infermeria... 

o Coberta 1: és la planta on s’han situat les zones comunes i d’oci de la tripulació, a més, 
també hi ha la cuina i els menjadors de la tripulació i els oficials. 

o Coberta 2: en aquesta es troben les habitacions de la tripulació amb càrrecs més baixos, 
personal de la fonda i estudiants. 

o Coberta 3: aquesta planta també està destinada a habitacions per la tripulació. 
o Coberta 4: és la coberta de les persones amb alts càrrecs dins del vaixell, és a dir, és 

l’espai del capità, cap de màquines i oficials. 

 

6.4 Dimensionament del tancs 

En aquest apartat es fa una estimació dels tancs dels principals  consums del vaixell, Fuel Oil, 
Diesel Oil, Oli lubricant i aigua dolça. Per realitzar el càlcul s’ha de tenir present els requisits 
del projecte pel que fa a l’autonomia de vaixell i els dies de navegació segons la ruta 
prevista. 

A més de dimensionar els diferents tancs, cal situar-los en el vaixell. Per facilitar la 
instal·lació dels sistemes, s’han col·locat tots els tancs a la cambra de màquines, d’aquesta 
manera estan a prop dels principals consumidors (Motors, sistemes de refrigeració, sistema 
sanitari...). Dins de cambra de màquines s’han distribuït els tancs en les diferents 
plataformes, deixant els del sistema de Fuel Oil en les plataformes inferiors, els del sistema 
d’Oli lubricant a les plataformes intermèdies o sota el motor principal, i finalment els dels 
sistemes de Diesel Oil i d’Aigua Dolça a les superiors. D’aquesta manera és facilita el 
subministrament dels diferents combustibles als consumidors. 

 

6.4.1 Tancs del Sistema de Fuel Oil 

El sistema de Fuel Oil del vaixell està format per cinc tipus de tancs diferents: magatzem, 
servei diari, sedimentació, derrames i llots. 
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Fins ara, els vaixells de nova construcció disposaven de diferents tancs de Fuel Oil en funció 
del seu contingut en òxid de sofre (SOx). En funció de la zona de navegació els vaixells 
consumien un tipus de combustible més contaminant o menys. L’Annex IV del MARPOL [21], 
estableix una sèrie de zones de navegació anomenades Emission Controled Areas (ECA) on 
es prohibeix navegar consumint un combustible amb un contingut de sofre major del 0,10%. 
Avui en dia les ECA són: 

o Mar Bàltic 
o Mar del Nord 
o Costa Americana 
o Carib Americà 

 

Aquesta normativa, de moment no afectaria al cas en qüestió, ja que s’està dissenyant un 
vaixell per realitzar la ruta Barcelona – Ucraïna. Ara bé, en un futur pròxim, es preveu que el 
Mediterrani entri a la llista de zones d’emissions controlades (ECA).  

Per aquesta raó, en perspectiva de futur, el vaixell es dissenyarà únicament amb tancs de 
Fuel Oil amb contingut de sofre menor al 0,10%. D’aquesta maner, per una banda el vaixell 
contaminarà menys i serà més sostenible i per altre banda, quan el Mediterrani sigui una 
ECA no hi haurà cap problema pel que fa al compliment del MARPOL. 

Un cop definits els tipus de tancs s’han de dimensionar els volums d’aquests. Per tal de 
realitzar l’estimació de tots els consums s’utilitza les fórmules obtingudes dels apunts de 
l’assignatura Projectes del vaixell i artefactes navals, FNB [8]. 

 

6.4.1.1 Tancs Magatzem de Fuel Oil 

EL tancs magatzem han de tenir prou capacitat per emmagatzemar el volum total de 
combustible que requereix el vaixell. Per tant, s’ha de determinar el volum total de Fuel Oil 
necessari per una autonomia de 8000 milles a 17 kn.  

 

 
(37) 

On: 

   
  consum específic. 
   
  potència del motor auxiliar estimada. 
   
  densitat del Fuel Oil. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

97 

Aquesta dada, indica el volum mínim que han de tenir els tancs magatzem de Fuel Oil. Per 
tant,  es divideix aquest volum entre 10 que és el nombre de tancs magatzem que formaran 
el sistema de combustible i que estaran distribuïts per les diferents plataformes de la 
cambra de màquines. 

A l’hora de situar els tancs al vaixell, cal tenir en compte dos aspectes. Per una banda s’han 
de fer coincidir els extrems dels tancs amb reforços, per tal de donar resistència a 
l’estructura. I per altre banda, és important el compliment del l’Annex I del Conveni MARPOL 
perquè fa referència als tancs d’hidrocarburs en que s’especifica el següent: 

o Els tancs d’hidrocarburs han de tenir una separació mínima de 2000 mm amb el fons 
del vaixell. 

o Els tancs d’hidrocarburs han de tenir una separació mínima de 1000 mm amb els 
costats del vaixell. 

Així doncs, a partir del volum calculat i els aspectes que s’han esmentat s’obté la següent 
distribució dels tancs magatzem. 

 

Taula 19 Disposició tancs Fuel Oil magatzem 

Disposició en el vaixell Nom tanc Nª Tancs Dimensions (m) Vol (m3) Vol tot (m3) 

Plataforma de DF Magatzem 1 i 2 2 4,2 x 5,5 x 4 92,4 184,8 

Plataforma 3 Magatzem 3 i 4 2 4,2 x 5,5 x 9 207,9 415,8 

Plataforma 3 Magatzem 5 i 6 2 4,2 x 5 x 9 189 378 

Plataforma 3 Magatzem 7 i 8 2 3 x 5 x9 135 270 

Plataforma 3 Magatzem 9 i 10 2 6,2 x 5 x 3 93 186 

 

Una vegada realitzat la disposició s’obté un volum total de 1434,60 m3, lleugerament 
superior al volum mínim requerit. 

 

6.4.1.2 Altres tancs de Fuel Oil 

El sistema de Fuel Oil el completen els tancs de servei diari, sedimentació derrames i lodos. 
Aquests tancs es dimensionen segons les necessitats de consum dels motors per unes certes 
hores de treball: 

o Tanc Sedimentació (SED): dos tancs amb capacitat de 24 h de treball dels motors i un 
marge del 15%. 

o Tanc Servei Diari (SD): dos tancs amb capacitat de 8 h de treball dels motors i un marge 
del 5%. 

o Tanc Derrames (D):  dos tanc amb capacitat de 5 h de treball dels motors i un marge 
del 10%. 

o Tanc Llot (L): un tanc amb una capacitat estimada de l’1% del volum total de Fuel Oil. 
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Seguint aquests requisits, es calculen els volums necessaris per cadascun d’aquests tancs 
amb la fórmula següent:  

 

 
(38) 

Resultats per cada un dels diferents tancs: 

 

 

 

 

A partir d’aquests volums estimats, es situen els tancs a la cambra de màquines seguin una 
distribució coherent i raonada en funció de les necessitats del vaixell. 

 

Taula 20 Disposició tancs del Sistema de Fuel Oil 

Nom tancs Disposició en el 
vaixell 

Nª Tancs Dimensions 
(m) 

Vol (m3) Vol tot (m3) 

Volum Sedimentació Plataforma 2 2 5,4 x 5,5 x 3 90 180 

Volum Servei Diari Plataforma 2 2 4,8 x 5,5 x 3 81 162 

Volum derrames Doble fons 2 1,2 x 4 x 4 19,2 38,4 

Volum Llot Doble fons 1 1,2 x 4 x 3 14,4 14,4 

 

6.4.2 Tancs del Sistema de Diesel Oil 

El sistema de Diesel Oil és l’encarregat de subministrar combustible al motor principal en 
situació de maniobres, generadors i motors auxiliars entre d’altres. Està format per dos 
tancs magatzem i dos tancs de servei diari. 

Els tancs magatzem han de tenir prou capacitat per emmagatzemar tot el Diesel Oil que 
necessita el vaixell durant la travessia. Aquest volum s’estima que té un valor del 10 % sobre 
el volum total de Fuel Oil. 

 

El volum de servei diari de Diesel Oil és calcula sobre un consum de 3 hores del motor 
principal i 24 hores dels motors auxiliars  més un marge del 10%. 

 

 
(39) 
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On:  

   

Aplicant aquesta fórmula s’obté el volum requerit pel tanc de servei diari de Diesel Oil. 

 

A partir de les dades calculades es situen els tancs a la plataforma més alta de la cambra de 
màquines i es redimensionen per ajustar-los als espais. 

 

Taula 21 Disposició de tancs del Servei de Diesel Oil 

Nom Tanc Disposició en el 
vaixell 

Nª Tancs Dimensions 
(m) 

Vol (m3) Vol tot (m3) 

Volum Diesel Oil Plataforma 1 2 2 x 12 x 3 72 144 

Volum Servei Diari Plataforma 1 2 1,2 x 6 x3 27 54 

 

6.4.3 Tancs del Sistema d’Oli Lubricant 

El Sistema d’Oli Lubricant és l’encarregat d’engreixar aquells mecanismes on hi ha 
fregament. Es pot dividir aquest sistema en dos parts segons el seu consumidor: 

 

6.4.3.1 Oli Lubricant del Motor Principal 

A l’hora de dissenyar aquest sistema cal tenir en compte les característiques del motor i 
consultar els plànols del fabricant, en aquest cas, és la casa MAN Marine & Systems [6]. 

EL motor MAN 6G60ME-C9.5 escollit per aquest vaixell, es tracte d’un motor de 2T on el 
cilindre està físicament separat del carter. Per aquesta raó, el sistema de lubricació del 
motor principal està format per dos subsistemes: 

o Sistema de lubricació del coixinets o carter 
o Sistema de lubricació de la camisa 
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Sistema de lubricació del coixinets o carter 

 

Figura 20 Esquema del sistema de lubricació dels coixinets obtingut del fabricant [6]. 

 

El Sistema d’Oli de Lubricació és l’encarregat de lubricar la part inferior del motor ( cigonyal, 
bieles...) i està format per tres tipus de tancs diferents. Per una banda hi ha el tanc de servei, 
que està situat en el doble fons just per sota del motor principal i la seva funció és recollir 
l’oli del carter per gravetat. Per altre banda, es troba el tanc magatzem que té la missió de 
reposar l’oli consumit del motor, de tal manera que el sistema mantingui sempre un nivell 
d’oli adequat. Finalment, està el tanc d’oli brut que s’utilitza únicament a l’hora de renovar 
l’oli del tanc de servei quan aquest està en mal estat. 

Per dimensionar els tancs s’han estimat les dades a partir d’un vaixell equipat amb el mateix 
tipus de motor. 

 

 

 

A partir d’aquesta primera estimació es situen els tancs a la cambra de màquines segons les 
especificacions del fabricant i s’obté el següent resultat final. 
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Taula 22 Disposició tancs del Sistema de Lubricació del Carter 

Nom Tanc Disposició               
en el vaixell 

Nº Tancs Dimensions 
(m) 

Vol (m3) Vol tot (m3) 

Volum tanc magatzem Plataforma 2 2 1,2 x 6 x 3 21,6 43,2 

Volum tanc servei Doble fons 1 1,8 x 6 x 2 21,6 21 

Volum tanc oli brut Doble fons 1 1,8 x 6 x 2 21,6 21 

 

Sistema de lubricació de la camisa 

La missió d’aquest sistema és lubricar el cilindre del motor, és a dir el fregament dels pistons 
amb la camisa. Està format per dos tipus de tancs. Els tancs magatzem han de tenir una 
capacitat suficient per acumular oli suficient per tota la travessia més un marge del 10%. El 
tanc de servei ha de tenir una capacitat per 168 hores de treball i ha d’estar a la zona més 
alta de la cambra de màquines, per sobre del motor principal, ja que lubrica les camises per 
gravetat. 

El consum d’oli de les camises va en funció de percentatge en sofre del Fuel Oil. Com s’ha 
comentat anteriorment, el sistema de Fuel Oil d’aquest vaixell nomes consumirà un 
combustible amb un contingut en sofre menor o igual al 0,1%. A partir de la següent gràfica 
obtinguda del catàleg del fabricant [6] es pot calcular fàcilment l’oli consumit pel motor. 
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Figura 21 Esquema del sistema de lubricació de la camisa obtingut del fabricant [6]. 

 

 

Figura 22 Gràfica del consum d'oli del motor en funció del contingut en sofre del combustible. 
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*Amb un mínim de 0,6 g/kWh 

Tenint en compte aquestes consideracions, el motor consumirà 0,6 g/kWh d’oli lubricant. 
Amb aquesta informació juntament amb algunes característiques del vaixell i de l’oli es 
calcula el volum necessari que han de tenir dels tancs magatzem d’aquest sistema. 

 

 (40) 

On:  

   

 

A continuació és calcula el volum del tanc de servei en funció de les hores de funcionament 
especificades pel fabricant. 

 

 

 

(41) 

A partir de les estimacions realitzades, es situen els tanc a la cambra de màquines i s’obté el 
següent resultat: 

 

Taula 23 Distribució tanc del sistema d'oli de lubricació de la camisa del motor principal 

Nom Tanc Disposició en el 
vaixell 

Nº Tancs Dimensions 
(m) 

Vol (m3) Vol tot (m3) 

Volum tanc 
magatzem 

Plataforma 2 2 1,2 x 2 x 3 7,2 14,4 

Volum tanc servei Plataforma 1 2 1,2 x 1 x 3 3,6 7,2 

 

6.4.3.2 Sistema d’Oli Lubricant dels Motors Auxiliars 

Aquest sistema s’encarrega de lubricar els motors auxiliars. Aquests, són motors de 
dimensions més reduït amb càrter humit i sistema de lubricació propi. Per tant, el sistema 
només actua si baixa el nivell d’oli del motors i cal reomplir-lo.  

En aquesta ocasió no s’ha realitzat cap càlcul per falta d’informació dels motors auxiliar. S’ha 
estimat a partir de vaixells similars que l’oli requerit per el sistema és d’aproximadament 19 
m3. A partir d’aquí, es situa en el vaixell i s’obté el següent resultat: 
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Taula 24 Distribució tancs del sistema d'oli lubricant dels motors auxiliars 

Nom Tanc Disposició en el 
vaixell 

Nª Tancs Dimensions (m) Vol (m3) Vol tot (m3) 

Volum tanc 
magatzem 

Plataforma 1 2 1,2 x 2,5 x 3 9 18 

 

6.4.4 Sistema d’aigua dolça 

Avui en dia, gràcies a la facilitat per generar aigua dolça a bord d’un vaixell i la bona 
potabilització d’aquesta, s’utilitza el mateix tanc d’aigua dolça per subministrar el sistema 
sanitari i el de refrigeració. Per tal de calcular la capacitat que ha de tenir el tanc d’aigua 
dolça, es realitza una estimació del les necessitats dels consumidors al llarg de la travessia. 

 

6.4.4.1 Tripulació 

Segons el llibre El Proyecto Básico del Buque Mercante [9], s’estima el consum de la 
tripulació tenint en compte que cada persona consumeix una mitjana de 200 litres diaris. En 
aquest cas la tripulació esta formada per 24 membres i s’ha considerat un període de 10 
dies, ja que es té en compte que durant la travessia es generarà aigua: Així doncs, s’estima 
que la tripulació consumeix: 

 

 

6.4.4.2 Sistemes de refrigeració 

Es considera que les necessitats de refrigeració són el doble de les de la tripulació. 

 

 

6.4.4.3 Volum tanc d’aigua dolça 

 

Aquest volum és divideix entre dos per situar dos tancs de la mateixa capacitat a babord i 
estribord i es col·locaran a la plataforma 1 de cambra de màquines ja que és l’ala més 
propera a la superestructura. 

 

6.5 Resultats finals 

En l’Annex C s’adjunten els plànols, creats amb el programa Autocad [29], de la disposició 
interior seguint els criteris i els valors obtinguts en  aquest capítol.. 
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Capítol 7. Resistència estructural 
L’objectiu d’aquest capítol és dissenyar la quaderna mestra del vaixell per tal de ser lo 
suficientment resistent per suportar els esforços produïts durant l’operació. El primer pas 
serà definir el tipus l’estructura, a continuació es calcularan els moments flectors i els 
esforços, seguidament es definiran els espessors de les planxes, després es dissenyarà la 
quaderna mestra i finalment es comprovarà que compleixi els requisits establerts a la 
normativa de la Societat de Classificació del vaixell, per tant totes les fórmules que 
apareixen a continuació són extretes de les regles de DNV GL [4].  

En aquesta normativa hi ha una sèrie de paràmetres de disseny que s’aplicaran únicament 
per obtenir el càlcul de la resistència estructural del vaixell, entre els què cal destacar:  

o  correspon 97% de l’eslora en la flotació d’estiu. 
o  és el coeficient d’ones que es calcula amb la següent fórmula per vaixells entre 100 

m i 300 m d’eslora. 

o  

o  correspon a una constant per vaixells navegant en aigües obertes. 
o  correspon a una constant per vaixells navegant en aigües obertes.  

Cal de comentar que el resultats mostrats en tot el capítol són el resultat final d’una iteració 
fins aconseguir un resultat correcte. Per tant, aquests resultats són el valor final del procés 
de disseny obtinguts a partir de correccions i modificacions per tal de complir amb els 
requisits establerts per la normativa. 

 

7.1 Definició de l’estructura 

L’estructura adoptada pel vaixell és la típica dels bulk carriers. Són estructures bàsicament 
longitudinals en el fons i la coberta, i transversals als costats del buc.  

Els vaixells de càrrega a granel, no tenen mampares longitudinals, per tant, és molt 
important una bona resistència longitudinal. Aquesta resistència ve donada per les planxes 
del fons, del doble fons i coberta, a més, s’instal·la la quilla, reforços longitudinals i vagras 
per acabar de completar l’estructura.  

El reforços longitudinals s’han col·locat a una separació entre reforços (s) de 700 mm i cada 
un d’ells tenen una longitud de llum(l) de 2250 mm. 

La resistència transversal es aportada per les quadernes, les varengues, els baus, les 
bulàrcames, la consola i els braços d’escotilles. Les  bulàrcames es situaran cada tres 
quadernes a la zona de càrrega del vaixell. En els espais dels pics i de la cambra de màquines 
és col·loca una bulàrcama a cada quaderna per donar més resistència a aquestes zones del 
vaixell. 
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Es col·loquen unes planxes inclinades per tal de formar una tremuja5 a la part alta i baixa de 
la bodega. L’objectiu de la tremuja és aportar més resistència i millorar l’estiva del gra 
carregat a les bodegues. A més a més, els espais que delimiten aquestes estructures són 
destinats a tancs de llast. 

 

7.1.1 Material 

La normativa DNV GL [4], defineix els graus de l’acer naval que han de tenir els elements de 
l’estructura del buc. Per tal de simplificar el càlcul, s’ha escollit el mateix tipus de material 
per tota l’estructura: 

 Tipus d’acer: NV-NS 
 Grau: A-B-D-E < 100 mm ( en funció del tipus de l’element, però no s’ha entrat en 

detalls). 
 Límit elàstic: 235 N/mm2 
 Factor del material (f1): 1 

EL material escollit està aprovat per la Societat de Classificació, per tant és un material apte 
per a la construcció d’aquest tipus d’embarcacions. 

  

7.2 Moments flectors 

El primer pas per realitzar el càlcul de la resistència estructural del vaixell, és calcular els 
moments flectors en diferents situacions.  

 

7.2.1 Moment flector en aigües tranquil·les 

S’aplica una primera fórmula per trobar el moment flector en 0,5L, i a partir d’aquet valor es 
troba el moment flector a la resta del vaixell. 

 

7.2.1.1 Condició d’arrufament 

 

 

 

 

(42) 

                                                           

 

 

 
5 Tremuja: és un dipòsit en forma de piràmide invertida que s’utilitza per emmagatzemar materials a 
granel. 
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7.2.1.2 Condició de trencament 

 

 

(43) 

 

 

7.2.1.3 Moment flector total 

Per calcular el moment flector en aigües tranquil·les s’ha de multiplicar per un coeficient Ksm 
els valors obtinguts en els càlculs anteriors, que corresponen al moment flector de la secció 
mitja. Aquest coeficient s’obté d’una taula de la normativa DNV GL i representa la 
distribució del moment al llarg de l’eslora. 

 
Figura 23 Gràfica del coeficient ksm obtinguda de la normativa [4]. 

 

Com es pot observar a la gràfica, a la zona central del vaixell (0,4L) el moment flector no 
varia, però a mesura que s’acosta a les perpendiculars de proa i popa va disminuint fins 
arribar al zero. La normativa especifica els següents valors per ksm: 

 (0,4L) 

 (des de 0,1 fins a AP i FP) 

 ( a AP i FP) 

Una vegada definits els valors del coeficient, apliquem la fórmula del moment flector (MS) i 
obtenim els resultats corresponents a tota l’eslora: 

 (44) 
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Taula 25 Resultats obtinguts del càlcul del moment flector en aigües tranquil·les 

L Ksm MS arrufament MS trencament 

0,0 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,15 -192177,55 225537,97 

0,2 0,60 -768710,18 902151,87 

0,3 1,00 -1281183,64 1503586,45 

0,4 1,00 -1281183,64 1503586,45 

0,5 1,00 -1281183,64 1503586,45 

0,6 1,00 -1281183,64 1503586,45 

0,7 1,00 -1281183,64 1503586,45 

0,8 0,60 -768710,18 902151,87 

0,9 0,15 -192177,55 225537,97 

1,0 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Figura 24 Gràfica del moments flectors en aigües tranquil·les. 
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7.2.2 Moment flector en ones 

De la mateixa manera que en l’apartat (7.2.1), es calcula el moment flector en situació 
d’onatge. Primer es calcularà el moment flector a la meitat del vaixell i a continuació es 
calcularà la variació d’aquest valor al llarg de tota l’eslora. 

 

7.2.2.1 Condició d’arrufament 

 

 

 

(45) 

7.2.2.2 Condició de trencament 

 

 

(46) 

 

7.2.2.3 Moment flector total 

Seguint el mateix procediment que en l’apartat anterior, es multiplica el valor obtingut per 
una constant kwm per obtenir el moment  flector en tot el vaixell (Mw). Aquesta constant 
s’obté de la normativa DNV GL [4]. 

 
Figura 25 Gràfica del coeficient kwm obtingut de la normativa [4]. 

Seguint la gràfica i les especificacions de la normativa s’obtenen les següents constants: 

  ( entre 0,4L i 0,65L) 
  ( a AP i FP) 
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S’aplica la fórmula amb les dades corresponent i s’obtenen els següents resultats: 

 

 

(47) 

Taula 26 Resultats del moment flector en situació d'onatge. 

L Kwm MW 
arrufament 

MW trencament 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,13 -271019,62 243219,26 

0,10 0,25 -542039,23 486438,53 

0,15 0,38 -813058,85 729657,79 

0,20 0,50 -1084078,46 972877,05 

0,25 0,63 -1355098,08 1216096,31 

0,30 0,75 -1626117,69 1459315,58 

0,35 0,88 -1897137,31 1702534,84 

0,40 1,00 -2168156,92 1945754,10 

0,45 1,00 -2168156,92 1945754,10 

0,50 1,00 -2168156,92 1945754,10 

0,55 1,00 -2168156,92 1945754,10 

0,60 1,00 -2168156,92 1945754,10 

0,65 1,00 -2168156,92 1945754,10 

0,70 0,86 -1858420,22 1667789,23 

0,75 0,71 -1548683,51 1389824,36 

0,80 0,57 -1238946,81 1111859,49 

0,85 0,43 -929210,11 833894,62 

0,90 0,29 -619473,41 555929,74 

0,95 0,14 -309736,70 277964,87 

1,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 26 Gràfica dels moments flectors en ones. 

 

7.3 Esforços tallants 

A continuació es calculen els esforços del buc per les dues situacions de navegació, aigües 
tranquil·les i ones. 

 

7.3.1 Esforços tallant en aigües tranquil·les 

A partir del moment flector es troba l’esforç tallant a la meitat de l’estructura, aplicant la 
fórmula obtinguda de la normativa de DNV GL [4]. 

 

7.3.1.1 Condició d’arrufament 

 

 

(48) 

 

7.2.1.2 Condició de trencament 

 

 

(49) 
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7.2.1.3 Esforços tallants totals 

Per tal de calcular l’esforç tallant en tot el llarg de l’eslora (QS), cal multiplicar el valor 
obtingut per l’esforç tallant a 0,5L (Qso) per un coeficient (ksq). Aquest coeficient ve donat 
per la normativa. 

 (50) 

On: 

 (a AP i FP) 
  (entre 0,15L i 0,3L) 
  ( entre 0,4L i o,6L) 
  (entre 0,7L i 0,85L) 

 

Taula 27 Resultats obtinguts del càlcul de l'esforç tallant al llarg de l'eslora. 

L Ksq QS arrufament 
(kN) 

QS trencament (kN) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,33 -12859,34 15091,61 

0,10 0,67 -25718,68 30183,23 

0,15 1,00 -38578,02 45274,84 

0,20 1,00 -38578,02 45274,84 

0,25 1,00 -38578,02 45274,84 

0,30 1,00 -38578,02 45274,84 

0,35 0,90 -34720,21 40747,35 

0,40 0,80 -30862,41 36219,87 

0,45 0,80 -30862,41 36219,87 

0,50 0,80 -30862,41 36219,87 

0,55 0,80 -30862,41 36219,87 

0,60 0,80 -30862,41 36219,87 

0,65 0,90 -34720,21 40747,35 

0,70 1,00 -38578,02 45274,84 

0,75 1,00 -38578,02 45274,84 

0,80 1,00 -38578,02 45274,84 

0,85 1,00 -38578,02 45274,84 

0,90 0,67 -25718,68 30183,23 

0,95 0,33 -12859,34 15091,61 

1,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 27 Gràfica de l'esforç tallant en aigües tranquil·les. 

 

7.3.2 Esforços tallants en ones 

De la mateixa manera que el l’apartat (7.3.1), per obtenir l’esforç tallant en tota l’eslora del 
vaixell s’aplica la fórmula de la normativa DNV GL [4].   

 

7.3.2.1 Condició d’arrufament 

 (51) 

On: 

  en aigües obertes 
 (a AP i FP) 
  (entre 0,12L i 0,3L) 
  ( entre 0,4L i o,6L) 
  (entre 0,7L i 0,85L) 
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Figura 28 Gràfica del coeficient kwqn obtinguda de la normativa [4]. 

 

7.3.2.2 Condició de trencament 

 (52) 

On: 

  en aigües obertes 
 (a AP i FP) 
  (entre 0,12L i 0,3L) 
  ( entre 0,4L i o,6L) 
  (entre 0,7L i 0,85L) 

 
Figura 29 Gràfica del coeficient kwqp obtinguda de la normativa [4]. 
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A partir d’aquestes dades s’aplica la fórmula per la situació de trencament i la d’arrufament, 
i s’obtenen els següents resultats: 

 

Taula 28 Resultats obtinguts del càlcul de l'esforç tallant en situació d'onatge. 

L Kwqp Kwqn QW arrufament QW trencament 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,05 0,21 0,23 -8190,41 7354,47 

0,10 0,41 0,46 -16380,82 14708,94 

0,15 0,62 0,69 -24571,23 22063,40 

0,20 0,83 0,92 -32761,64 29417,87 

0,25 0,83 0,92 -32761,64 29417,87 

0,30 0,83 0,92 -32761,64 29417,87 

0,35 0,76 0,81 -28844,49 27172,60 

0,40 0,70 0,70 -24927,33 24927,33 

0,45 0,70 0,70 -24927,33 24927,33 

0,50 0,70 0,70 -24927,33 24927,33 

0,55 0,70 0,70 -24927,33 24927,33 

0,60 0,70 0,70 -24927,33 24927,33 

0,65 0,85 0,80 -28467,73 30268,91 

0,70 1,00 0,90 -32008,12 35610,48 

0,75 1,00 0,90 -32008,12 35610,48 

0,80 1,00 0,90 -32008,12 35610,48 

0,85 1,00 0,90 -32008,12 35610,48 

0,90 0,67 0,60 -21338,75 23740,32 

0,95 0,33 0,30 -10669,37 11870,16 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 30 Gràfica d'esforços tallants en ones. 

 

7.4 Definició dels espessors i mòdul resistent mínim 

En aquest apartat es defineixen els espessors i els mòduls resistents de les planxes, i els 
reforços que formaran part de l’estructura del buc. Per determinar aquests valors es 
segueixen les instruccions que estableix la normativa de la Societat de Classificació del 
vaixell. 

Per realitzar els càlculs cal comentar els valors d’alguns paràmetres de disseny que exigeix la 
normativa de DNV GL [4] que es repeteixen en totes fórmules: 

o A l’espessor mínim requerit cal sumar-li un paràmetre tk que correspon a un marge de 
corrosió i té un valor de 1,5 mm. 

o Pel que fa referència a les fórmules del mòdul resistent mínim, la (s) correspon a l’espai 
entre reforços, en aquest cas aquest valor té un valor de 0,7 m.  

o Un altre paràmetre que cal saber és (l), que és la llum del reforç i és igual a la longitud 
entre bulàrcames, és a dir 2,25 m. 

o wk és el factor del mòdul resistent de corrosió i té un valor de 1,15.  
 

7.4.1 Estructura del fons 

Es calculen els espessors de tots els elements del fons segons la pressió a les quals estan 
sotmesos. 

 

7.4.1.1 Quilla 

L’amplada de la quilla no pot ser inferior al valor obtingut amb la següent fórmula: 

 (53) 
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En el cas en qüestió, es col·loca una quilla d’una amplada de 3308,4 mm, d’aquesta manera 
es fan coincidir les planxes de la quilla amb els suports del motor principal.  

Les planxes de la quilla han de tenir un espessor superior a: 

 

 

(54) 

Aquest valor s’ha corregit per incrementar el mòdul resistent de la quaderna mestra i així, 
s’obté un resultat final de: 

 

 

7.4.1.2 Planxa de fons interior i tremuja inferior 

L’espessor mínim requerit per la normativa de la Societat de Classificació és calcula amb la 
següent fórmula: 

 (55) 

On: 

  per les zones sota les bodegues de càrrega seca on hi ha una escotilla d’obertura 
en la coberta superior. 

Resultat obtingut: 

 

S’ha modificat l’espessor obtingut per tal d’augmentar el mòdul resistent de la quaderna 
mestra i finalment, s’ha obtingut el següent resultat: 

 

7.4.1.3 Vagra i varengues 

Es calcula l’espessor mínim de les vagras i les varegues que es troben en el doble fons del 
vaixell aplicant la següent fórmula: 

 
(56) 

 

 

El valor obtingut es corregeix per tal d’augmentar el mòdul resistent mínim de la quaderna 
mestra i s’obté el següent resultat final: 
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7.4.1.4 Reforços longitudinals de fons i pantoc 

S’ha de calcular el mòdul resistent mínim dels reforços per tal de poder fer la selecció del 
tipus de reforços més endavant. 

 
(57) 

On: 

  és el valor de la pressió de les forces locals del disseny obtingut de 
taules de la normativa DNV GL [4]. Es calculen les pressions tenint en compte que 
aquests reforços es troben sotmesos a la pressió del mar a més de la pressió del tanc de 
llast del doble fons.  

  és el valor de la tensió que estableix la normativa [4]. 

Aplicant aquests valor s’obté el següent mòdul resistent mínim: 

 

 

7.4.1.5 Reforços longitudinals interiors de doble fons 

Seguint la mateixa metodologia que en el càlcul anterior, es troba el mòdul resistent mínim 
per els reforços longitudinals col·locats a la planxa de doble fons. 

 
(58) 

On: 

  és el valor de la pressió de les forces locals del disseny obtingut de 
taules de la normativa DNV GL [4]. Es calculen les pressions tenint en compte que 
aquests reforços es troben dins del tanc de llast del doble fons.  

  és el valor de la tensió que estableix la normativa [4]. 

Aplicant aquests valor s’obté el següent mòdul resistent mínim: 

 

 

7.4.2 Estructures de costat 

En aquest apartat es calculen els espessors de tots els elements que formen l’estructura del 
costat del buc.  

 

7.4.2.1 Planxes del costat 

La normativa especifica que en cap cas hi haurà una regió del vaixell d’un espessor 
menor al que s’obté amb la següent fórmula: 

 

 

 

(59) 
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On:  

   

Aplicant els valors corresponents es troba un espessor mínim. 

 

Per tal d’augmentar el mòdul resistent de la quaderna mestra s’incrementa aquest espessor. 

 

 

7.4.2.2 Traca de cinta 

La part d’unió entre la planxa del costat del buc i la coberta superior, anomenada traca de 
cinta, es calcula el valor mínim del seu espessor de la següent manera:  

 (60) 

On: 

  és l’espessor de la planxa del costat calculat en l’apartat enterior. 
  és l’espessor de la coberta superior, es justifica aquest valor en el punt 

(7.4.3). 

D’aquest manera s’obté el següent resultat: 

 

Aquest valor està per sota de l’espessor mínim requerit en la normativa per qualsevol 
element que formi el costat del buc calculat en l’apartat 7.4.2.2. Per tant, cal corregir 
l’espessor de la traca de cinta i finalment s’obté un espessor de: 

 

 

7.4.2.3 Reforços longitudinals de costat  

Es calcula el mòdul resistent mínim dels reforços situats a les planxes del costat del buc. Hi 
hauran dos tipus de reforços diferents, depenent de si es troben per sobre o per sota la línia 
de flotació d’estiu. 

 
(61) 

On: 

  (per sota la flotació d’estiu). És el valor de la pressió de les forces 
locals del disseny obtingut de taules de la normativa DNV GL [4]. Com es pot observar és 
la mateixa pressió que en els longitudinals exterior de fons, ja que en els dos casos els 
reforços es troben sotmesos a la pressió de l’aigua de mar.  
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  (per sobre la flotació d’estiu). Aquesta pressió és menor que 
l’anterior ja que no existeix la pressió de l’aigua de mar. 

  és el valor de la tensió que estableix la normativa [4]. 

Aplicant aquests valor s’obté el següent mòdul resistent mínim per els dos tipus de reforços: 

 (per sota la flotació d’estiu) 

 (per sobre la flotació d’estiu) 

 

7.4.3 Estructures de coberta 

En aquest apartat es calculen tots els espessors del elements que formen la coberta 
superior.  

 

7.4.3.1 Planxa coberta superior 

Aplicant la fórmula de la normativa es calcula l’espessor mínim de la coberta estanca del 
vaixell. 

 
(62) 

On:  

  per cobertes a la intempèrie en zones de càrrega. 
  per vaixell amb coberta continua. 

Es realitza el càlcul i s’obté el següent resultat: 

 

Per tal de fer augmentar el mòdul resistent de la quaderna mestra s’ha incrementat el valor 
obtingut de la coberta superior. 

 

 

7.4.3.2 Reforços longitudinals de coberta 

Els reforços longitudinals de coberta, anomenats eslores, es determinen en funció del seu 
mòdul resistent mínim. 

 
(63) 

On: 

  és el valor de la pressió de les forces locals del disseny obtingut de 
taules de la normativa DNV GL [4]. Es calculen les pressions tenint en compte que 
aquests reforços es troben en un tanc de llast. 

  és el valor de la tensió que estableix la normativa [4]. 
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Aplicant aquests valor s’obté el següent mòdul resistent mínim: 

 

 

7.5 Elecció del perfil 

Un cop definits els espessors i els mòduls resistents mínims seguint el criteri de la Societat 
de Classificació del vaixell, es procedeix a la selecció del perfil adequat per tal de complir 
amb els requisits del disseny. 

Els reforços instal·lats són perfils de llanta de bulb HP. Aquests són uns elements d’acer 
estandarditzat i molt utilitzats en la indústria naval. En funció de la planxa a la qual els perfils 
van soldats, aquests seran d’unes dimensions o d’unes altres per tal de complir els requisits. 

Per dur a terme l’elecció del perfil s’ha agafat la informació del promptuari de la Union de 
Almacenista de Hierros en España [8]. 

 

Figura 31 Perfil de llanta de bulb obtingut del promptuari [8]. 

7.5.1 Planxa del fons exterior i pantoc 

 Mòdul resistent mínim: 327,47 cm3 
 Perfil seleccionat: HP 430 x 15 
 Àrea perfil: 94,12 cm2 
 Mòdul resistent perfil: 629 cm3 
 Moment d’inèrcia: 17249 cm4 

 

7.5.2 Planxa del doble fons i tremuja inferior 

 Mòdul resistent mínim: 221,34 cm3 
 Perfil seleccionat: HP 370 x 15 
 Àrea perfil: 77,1 cm2 
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 Mòdul resistent perfil: 429 cm3 
 Moment d’inèrcia: 10483 cm4 

 

7.5.3 Costat per sota la flotació 

 Mòdul resistent mínim: 327,47 cm3 
 Perfil seleccionat: HP 370 x 15 
 Àrea perfil: 77,1 cm2 
 Mòdul resistent perfil: 429 cm3 
 Moment d’inèrcia: 10483 cm4 

 

7.5.4 Costat per sobre la flotació 

 Mòdul resistent mínim: 221,34 cm3 
 Perfil seleccionat: HP 300 x 13 
 Àrea perfil: 52,79 cm2 
 Mòdul resistent perfil: 256 cm3 
 Moment d’inèrcia: 4722 cm4 

 

7.5.5 Coberta superior 

 Mòdul resistent mínim: 139,95 cm3 
 Perfil seleccionat: HP 430 x 15 
 Àrea perfil: 94,12 cm2 
 Mòdul resistent perfil: 629 cm3 
 Moment d’inèrcia: 17249 cm4 

 

7.5.6 Tremuja  superior 

 Mòdul resistent mínim: 139,95 cm3 
 Perfil seleccionat: HP 300 x 13 
 Àrea perfil: 52,79 cm2 
 Mòdul resistent perfil: 256 cm3 
 Moment d’inèrcia: 4722 cm4 

 

7.6 Disseny de la quaderna mestra 

Arribat a aquest punt, a partir dels càlculs realitzats cal dissenyar la quaderna metre perquè 
compleixi amb els criteris mínims de la Societat de Classificació del vaixell. 
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7.6.1 Requisits mínims 

Per tal de dissenyar la quaderna mestra correctament, primer cal definir el mòdul resistent 
mínim que ha de tenir la quaderna mestra. 

 

7.6.1.1 Mòdul resistent mínim 

Es calcula el mòdul resistent mínim que ha de tenir la quaderna mestra d’acord amb la 
normativa. 

 (64) 

On: 

   

 

(65) 

S’aplica la fórmula amb els valors corresponents i s’obté el següent mòdul resistent mínim: 

 (66) 

 

7.6.1.2 Mòdul resistent mínim en condicions de càrrega i llast 

La normativa també especifica una fórmula per calcular el mòdul resistent mínim basat en 
condicions de càrrega i llast. El valor més elevat dels mòduls resistents mínims serà l’escollit 
com a criteri de comprovació per la quaderna mestra. 

 

 
(67) 

On: 

  és el moment flector en aigües tranquil·les calculat en l’apartat 7.2.1.3. 
  és el moment flector en ones calculat en l’apartat 7.2.2.3. 

   per la zona central del vaixell compresa en 0,4L. 

  per 0,1L. 

Amb els valors corresponents s’aplica la fórmula per tota l’eslora del vaixell. 
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Taula 29 Resultats dels mòduls resistents mínims en condició de càrrega i llast. 

Lpp σl MS 
arrufament 

MS 
trencament 

MW 
arrufament 

MW 
trencament 

ZO 
arrufamen

t (cm3) 

ZO 
trencament 

(cm3) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 125,00 -192177,55 225537,97 -542039,23 486438,53 5,87E+06 5,70E+06 

0,2 141,67 -768710,18 902151,87 -1084078,46 972877,05 1,31E+07 1,32E+07 

0,3 158,33 -1281183,64 1503586,45 -1626117,69 1459315,58 1,84E+07 1,87E+07 

0,4 175,00 -1281183,64 1503586,45 -2168156,92 1945754,10 1,97E+07 1,97E+07 

0,5 175,00 -1281183,64 1503586,45 -2168156,92 1945754,10 1,97E+07 1,97E+07 

0,6 175,00 -1281183,64 1503586,45 -2168156,92 1945754,10 1,97E+07 1,97E+07 

0,7 158,33 -1281183,64 1503586,45 -1858420,22 1667789,23 1,98E+07 2,00E+07 

0,8 141,67 -768710,18 902151,87 -1238946,81 1111859,49 1,42E+07 1,42E+07 

0,9 125,00 -192177,55 225537,97 -619473,41 555929,74 6,49E+06 6,25E+06 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Figura 32 Gràfica del moment resistent basat en les condicions de càrrega i llast. 
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Dels valors obtinguts de la taula 26 ens fixem en el que correspon a la secció mestra, és a dir 
el de 0,5L.  

 (68) 

Aquest serà el mòdul resistent mínim de la quaderna mestra ja que és el valor més elevat 
dels dos mòduls resistents calculats. 

 

7.6.1.3 Moment d’inèrcia mínim 

Seguint la normativa s’obté el moment d’inèrcia mínim que ha de tenir la quaderna mestra. 

 

 

 

(69) 

 

7.6.2 Càlcul de la quaderna mestra 

Una vegada calculats els perfils i espessors necessaris, es situen tots els elements i reforços 
a la secció mestra i es calcula el moment d’inèrcia i el mòdul resistent.  

Per realitzar el càlcul, s’han utilitzat les següents fórmules i paràmetres:  

o  és la distància vertical en cm des de l’element fins l’eix de referència. En aquest cas 
situat a la línia base. 

o  és la inèrcia del cada element. En el cas de la estructura s’ha calculat amb el 
programa informàtic, i pel que fa els reforços s’ha obtingut aquest valor del promptuari 
[8]. 

o  és la inèrcia estàtica. 
o  és la inèrcia elàstica. 
o  és la inèrcia respecte l’eix neutre que passa pel centre de gravetat. 

 

Taula 30 Resultats dels elements i reforços de la quaderna mestra 

Element Espessor 
(cm) 

Àrea (cm2) D (cm) Io* (cm4) D*A A*D^2 I**(cm4) 

Coberta superior 2,5 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Tremuja superior Br. 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Tremuja superior Er. 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Tremuja inferior Br. 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Tremuja inferior Er. 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Costat per sobre 
DWL Br. 

1,9 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 
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Costat per sobre 
DWL Er. 

1,9 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Costat per sota DWL 
Br. 

1,9 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Costat per sota DWL 
Er. 

1,9 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Traca de cinta Br. 1,9 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Planxa braç escotilla 
Br. 

1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Planxa braç escotilla 
Er 

1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Reforç coberta Br. 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Reforç coberta Er. 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Fons 2,0 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Doble Fons 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Pnatoque Br. 2,0 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Pantoc Er. 2,0 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Quilla vertical 1,8 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Vagra 1 Br. 1,4 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Vagra 2 Br 1,4 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Vagra 3 Br 1,4 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Vagra 1 Er. 1,4 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Vagra 2 Er 1,4 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Vagra 3 Er 1,4 Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino Rhino 

Total Rhinoceros  28726,86 718,43 1,22E+10 2,06E+07 1,48E+10 1,23E+10 

Eslora 1 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 2 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 3 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 4 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 5 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 6 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 7 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 8 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 9 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

 Eslora 10 Br.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 
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Eslora 1 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 2 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 3 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 4 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 5 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 6 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 7 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 8 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 9 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Eslora 10 Er.  94,12 1472,54 17249 1,39E+05 2,04E+08 6,24E+07 

Longitudinal costat 
sobre DWT 1 Br. 

 52,79 1430 4722 7,55E+04 1,08E+08 3,14E+07 

Longitudinal costat 
sobre DWT 2 Br. 

 52,79 1360 4722 7,18E+04 9,76E+07 2,60E+07 

Longitudinal costat 
sobre DWT 3 Br. 

 52,79 1290 4722 6,81E+04 8,78E+07 2,11E+07 

Longitudinal costat 
sobre DWT 1 Er. 

 52,79 1430 4722 7,55E+04 1,08E+08 3,14E+07 

Longitudinal costat 
sobre DWT 2 Er. 

 52,79 1360 4722 7,18E+04 9,76E+07 2,60E+07 

Longitudinal costat 
sota DWT 3 Er. 

 52,79 1290 4722 6,81E+04 8,78E+07 2,11E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 1 Br. 

 52,79 1454 4722 7,68E+04 1,12E+08 3,34E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 2 Br. 

 52,79 1432 4722 7,56E+04 1,08E+08 3,16E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 3 Br. 

 52,79 1411 4722 7,45E+04 1,05E+08 2,99E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 4 Br. 

 52,79 1388 4722 7,33E+04 1,02E+08 2,81E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 5 Br. 

 52,79 1366 4722 7,21E+04 9,85E+07 2,64E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 6 Br. 

 52,79 1344 4722 7,09E+04 9,54E+07 2,48E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 7 Br. 

 52,79 1322 4722 6,98E+04 9,23E+07 2,33E+07 

Longitudinal tremuja  52,79 1300 4722 6,86E+04 8,92E+07 2,17E+07 
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superior 8 Br. 

Longitudinal tremuja 
superior 9 Br. 

 52,79 1275 4722 6,73E+04 8,58E+07 2,01E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 10 Br. 

 52,79 1256 4722 6,63E+04 8,33E+07 1,89E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 11 Br. 

 52,79 1234 4722 6,51E+04 8,04E+07 1,75E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 1 Er. 

 52,79 1454 4722 7,68E+04 1,12E+08 3,34E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 2 Er. 

 52,79 1432 4722 7,56E+04 1,08E+08 3,16E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 3 Er. 

 52,79 1411 4722 7,45E+04 1,05E+08 2,99E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 4 Er. 

 52,79 1388 4722 7,33E+04 1,02E+08 2,81E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 5 Er. 

 52,79 1366 4722 7,21E+04 9,85E+07 2,64E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 6 Er. 

 52,79 1344 4722 7,09E+04 9,54E+07 2,48E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 7 Er. 

 52,79 1322 4722 6,98E+04 9,23E+07 2,33E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 8 Er. 

 52,79 1300 4722 6,86E+04 8,92E+07 2,17E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 9 Er. 

 52,79 1275 4722 6,73E+04 8,58E+07 2,01E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 10 Er. 

 52,79 1256 4722 6,63E+04 8,33E+07 1,89E+07 

Longitudinal tremuja 
superior 11 Er. 

 52,79 1234 4722 6,51E+04 8,04E+07 1,75E+07 

Longitudinal Pantoc 1 
Br. 

 94,12 72 17249 6,78E+03 4,88E+05 3,24E+07 

Longitudinal Pantoc 2 
Br. 

 94,12 90 17249 8,47E+03 7,62E+05 3,04E+07 

Longitudinal Pantoc 3 
Br. 

 94,12 110 17249 1,04E+04 1,14E+06 2,83E+07 

Longitudinal Pantoc 4 
Br. 

 94,12 160 17249 1,51E+04 2,41E+06 2,34E+07 

Longitudinal Pantoc 5 
Br. 

 94,12 165 17249 1,55E+04 2,56E+06 2,29E+07 

Longitudinal Pantoc 6  94,12 170 17249 1,60E+04 2,72E+06 2,25E+07 
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Br. 

Longitudinal Pantoc 7 
Br. 

 94,12 240 17249 2,26E+04 5,42E+06 1,65E+07 

Longitudinal Pantoc 8 
Br. 

 94,12 310 17249 2,92E+04 9,04E+06 1,14E+07 

Longitudinal Pantoc 9 
Br. 

 94,12 380 17249 3,58E+04 1,36E+07 7,31E+06 

Longitudinal Pantoc 
10 Br. 

 94,12 450 17249 4,24E+04 1,91E+07 4,10E+06 

Longitudinal Pantoc 1 
Er. 

 94,12 72 17249 6,78E+03 4,88E+05 3,24E+07 

Longitudinal Pantoc 2 
Er. 

 94,12 90 17249 8,47E+03 7,62E+05 3,04E+07 

Longitudinal Pantoc 3 
Er. 

 94,12 110 17249 1,04E+04 1,14E+06 2,83E+07 

Longitudinal Pantoc 4 
Er. 

 94,12 160 17249 1,51E+04 2,41E+06 2,34E+07 

Longitudinal Pantoc 5 
Er. 

 94,12 165 17249 1,55E+04 2,56E+06 2,29E+07 

Longitudinal Pantoc 6 
Er. 

 94,12 170 17249 1,60E+04 2,72E+06 2,25E+07 

Longitudinal Pantoc 7 
Er. 

 94,12 240 17249 2,26E+04 5,42E+06 1,65E+07 

Longitudinal Pantoc 8 
Er. 

 94,12 310 17249 2,92E+04 9,04E+06 1,14E+07 

Longitudinal Pantoc 9 
Er. 

 94,12 380 17249 3,58E+04 1,36E+07 7,31E+06 

Longitudinal Pantoc 
10 Er. 

 94,12 450 17249 4,24E+04 1,91E+07 4,10E+06 

Longitudinal fons 1  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 2  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 3  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 4  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 5  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 6  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 7  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 8  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 
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Longitudinal fons 9  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 10  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 11  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 12  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 13  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 14  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 15  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 16  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 17  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 18  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 19  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 20  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinal fons 21  94,12 27,46 17249 2,58E+03 7,10E+04 3,75E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 1 Br. 

 77,1 170 10483 1,31E+04 2,23E+06 1,84E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 2 Br. 

 77,1 220 10483 1,70E+04 3,73E+06 1,48E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 3 Br 

 77,1 270 10483 2,08E+04 5,62E+06 1,16E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 4 Br. 

 77,1 310 10483 2,39E+04 7,41E+06 9,37E+06 

Longitudinbal 
tremuja inferior 5 Br. 

 77,1 360 10483 2,78E+04 9,99E+06 6,87E+06 

Longitudinbal 
tremuja inferior 6 Br. 

 77,1 400 10483 3,08E+04 1,23E+07 5,16E+06 

Longitudinbal 
tremuja inferior 7 Br. 

 77,1 450 10483 3,47E+04 1,56E+07 3,36E+06 

Longitudinbal 
tremuja inferior 1 Er. 

 77,1 170 10483 1,31E+04 2,23E+06 1,84E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 2 Er. 

 77,1 220 10483 1,70E+04 3,73E+06 1,48E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 3 Er. 

 77,1 270 10483 2,08E+04 5,62E+06 1,16E+07 

Longitudinbal 
tremuja inferior 4 Er. 

 77,1 310 10483 2,39E+04 7,41E+06 9,37E+06 

Longitudinbal 
tremuja inferior 5 Er. 

 77,1 360 10483 2,78E+04 9,99E+06 6,87E+06 

Longitudinbal  77,1 400 10483 3,08E+04 1,23E+07 5,16E+06 
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tremuja inferior 6 Er. 

Longitudinbal 
tremuja inferior 7 Er. 

 77,1 450 10483 3,47E+04 1,56E+07 3,36E+06 

Longitudinal doble 
fons 1 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 2 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 3 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 4 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 5 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 6 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 7 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 8 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 9 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 10 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 11 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 12 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 13 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 14 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 15 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 16 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 17 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 18 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 
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Longitudinal doble 
fons 19 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 20 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Longitudinal doble 
fons 21 

 77,1 126,94 10483 9,79E+03 1,24E+06 2,18E+07 

Total reforços  9,92E+03 7,91E+04 1,55E+06 5,76E+06 7,03E+09 3,74E+09 

TOTAL  3,86E+04 7,98E+04 1,22E+10 2,54E+07 2,16E+10 1,61E+10 

 

Una vegada obtinguts els resultats finals de tots els elements i reforços de la quaderna 
mestra, s’acaben de calcular alguns paràmetres i es comprova que es compleixin els 
requisits mínims. 

 

Distància a l’eix neutre (Dg) 

 

 

(70) 

 

Moment d’inèrcia total respecte l’eix neutre (I) 

Moment d’inèrcia de cada element: 

 (71) 

Moment d’inèrcia total: 

 (72) 

 (valor obtingut de la taula 27). 

Comprovació del compliment: 

 

El valor obtingut està per sobre de la inèrcia mínima requerida a la normativa de DNV GL, 
per tant el resultat és vàlid. 

 

Mòdul resistent en el fons (ZFo) 

 

 

(73) 
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Comprovació del compliment: 

 

 

Es compleix la normativa referent al mòdul resistent mínim. 

Mòdul resistent en la coberta (ZCo) 

 (74) 

  en aquesta fórmula, és un paràmetre que correspon al puntal del vaixell. 
 

Comprovació del compliment: 

 

Es compleix amb el requisit mínim del mòdul resistent. 

 

7.7 Resultats finals 

A l’Annex D es mostra el plànol definitiu de la quaderna mestra amb tots els espessors de les 
planxes definits i tots els reforços que s’han col·locat dibuixat amb el program Autocad. [30] 

 

 

Figura 33 Modulació tridimensional de la quaderna mestra. 
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Capítol 8. Estimació del desplaçament 
i el centre de gravetat 
Arribat a aquest punt del projecte, ja es té una idea força detallada dels elements que 
formen el vaixell.  Per tant, es realitza una estimació del desplaçament i el centre de 
gravetat del vaixell. Tot hi que s’intentarà fer una estimació el màxim de precisa possible, 
aquest dos paràmetres mai es coneixen amb exactitud fins l’avarada del vaixell, moment en 
què es realitzen les proves d’estabilitat. 

El desplaçament (DISW) del vaixell és la suma del pes en rosca i del pes mort: 

o Pes en rosca (LWT):  està integrat per tots els pesos del vaixell preparat per navegar, 
incloent-hi els fluids en aparells i canonades, però excloent-hi: càrrega, tripulació, 
consums i pertrets. 

o Pes mort (DWT): esta format per tota la resta de pesos del vaixell que no s’inclouen en 
el pes en rosca. 

Per tant, en aquest capítol es realitzarà el sumatori de tots els elements del vaixell per 
obtenir el pes en rosca i a el pes mort. Finalment, es realitzarà la suma d’aquests dos valors 
per obtenir el desplaçament i el centre de gravetat. 

S’ha de tenir en compte que en els requisits del projecte s’exigeix que el pes mort del vaixell 
sigui del 33.000 t, per tant, s’haurà de comprovar que es compleixi aquest requisit. 

De manera orientativa  es pot fer una estimació del resultat que s’hauria d’obtenir gràcies al 
programa informàtic MaxSurf Modeler.  Aquest programa indica que el desplaçament del 
vaixell és de 40.951 t, sabent que el pes mort ha de ser proper a les 33.000 t, es fa una 
primera estimació del pes en rosca: 

 (75) 

 

 

(76) 

 

El valor obtingut en aquesta estimació és totalment orientatiu i es farà servir un cop realitzat 
el  càlcul per comprovar que el resultat obtingut sigui coherent. 

8.1 Pes en rosca (LWT) 

Per calcular el pes en rosca es divideixen els pesos del vaixell en tres grans grups: 

o Pes de l’estructura (WST). 
o Pes de la maquinària (WQ). 
o Pesos dels equips i zona d’habitabilitat (WOA). 
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Es realitza el sumatori del pes de tots els elements que formen els diferents grups, així com 
també del centre de gravetat. D’aquesta manera s’obté un pes total i el centre de gravetat 
de cada un dels grups. 

Finalment es troba el valor del pes en rosca realitzant la suma dels pesos dels tres grups. 

 (77) 

8.1.1 Pes de l’estructura (WST) 

El pes de l’estructura també es divideix en dos grups diferents: 

o Acer continu. 
o Acer local (mampares, tancs, superestructura...). 

Per una banda, el càlcul del pes de l’acer continu es realitza aplicant el mètode d’Aldwickle. 
Seguint el mètode, es divideix el buc en 20 seccions on la secció 10 correspon a la quaderna 
mestra. D’aquesta manera es calcula el pes per unitat de longitud. 

A partir dels espessors dels elements de la quaderna mestra i amb les dimensions de 
diferents seccions, es fa una estimació del pes de l’acer al llarg de tot el buc.  

Per realitzar aquest càlcul de manera adient es té en compte les estructures transversal i les 
longitudinals per separat. 

Per altre banda, el pes de l’acer local es calcula amb una sèrie de fórmules que estimen el 
pes de cadascun  dels elements per separat. Per acabar es fa el sumatori dels diversos pesos 
i s’obté el valor del pes l’acer local. 

 

8.1.1.1 Acer continu longitudinal 

Per realitzar el càlcul de l’acer continu longitudinal, primer cal conèixer el pes de les 
estructures continues que formen la secció mitja del buc. A partir d’aquest valor s’extrapola 
al llarg de l’eslora i s’obté el valor de l’acer continu a tot el buc. 

 

 (78) 

On: 

   

  correspon al valor del perímetre de la secció i. 
  és el valor tabular per cada secció donat pel mètode d’Aldwinckle. 
   
  és l’àrea de l’acer longitudinal de la quaderna mestra. 

Es considera la densitat de l’acer 7,85 t/m3 

Es parteix del disseny de la quaderna mestra obtingut en el capítol 7 i es fa una estimació del 
pes. De la mateixa manera que en el capítol 7, s’utilitza el programa informàtic Rhinoceros 
[30] per calcular l’àrea dels elements d’acer A(11) i multiplicant per la densitat de l’acer 
(ρacer) es troba el pes per unitat de longitud Wl (11). 
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Taula 31 Resultat del pes per unitat de longitud de l'acer continu longitudinal. 

Element Número Àrea element 
(m2) 

Àrea Total (m2)  Pes unitari 
(t/m) 

Coberta superior 1 Rhino Rhino  

Tremuja superior Br. 1 Rhino Rhino  

Tremuja superior Er. 1 Rhino Rhino  

Tremuja inferior Br. 1 Rhino Rhino  

Tremuja inferior Er. 1 Rhino Rhino  

Costat per sobre DWL Br. 1 Rhino Rhino  

Costat per sobre DWL Er. 1 Rhino Rhino  

Costat per sota DWL Br. 1 Rhino Rhino  

Costat per sota DWL Er. 1 Rhino Rhino  

Traca de cinta Br. 1 Rhino Rhino  

Planxa braç escotilla Br. 1 Rhino Rhino  

Planxa braç escotilla Er 1 Rhino Rhino  

Reforç coberta Br. 1 Rhino Rhino  

Reforç coberta Er. 1 Rhino Rhino  

Fons 1 Rhino Rhino  

Doble Fons 1 Rhino Rhino  

Pnatoque Br. 1 Rhino Rhino  

Pantoc Er. 1 Rhino Rhino  

Quilla vertical 1 Rhino Rhino  

Vagres Br. 3 Rhino Rhino  

Vagres Er. 3 Rhino Rhino  

Total Rhinoceros   2,8727 22,5506 

Longitudinal coberta Br. 10 0,0094 0,0941 0,7388 

Longitudinal coberta Er. 10 0,0094 0,0941 0,7388 

Longitudinal costat sobre DWT Br. 3 0,0053 0,0158 0,1243 

Longitudinal costat sobre DWT Er. 3 0,0053 0,0158 0,1243 

Longitudinal tremuja superior Br. 11 0,0053 0,0581 0,4558 

Longitudinal tremuja superior Er. 11 0,0053 0,0581 0,4558 

Longitudinal Pantoc Br. 10 0,0094 0,0941 0,7388 

Longitudinal Pantoc Er. 10 0,0094 0,0941 0,7388 
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Longitudinal fons 21 0,0094 0,1977 1,5516 

Longitudinbal tremuja inferior Br. 7 0,0077 0,0540 0,4237 

Longitudinbal tremuja inferior Er. 7 0,0077 0,0540 0,4237 

Longitudinal doble fons 21 0,0077 0,1619 1,2710 

Total reforços   0,9918 7,7856 

Total Quaderna mestra   3,8645 30,3362 

 

Amb el sumatori d’elements longitudinal d’acer s’obté el següent resultat: 

 

 

Una vegada calculat aquest paràmetre, s’aplica la fórmula mostrada anteriorment per 
obtenir el pes per unitat de longitud en cada una de les 20 seccions en les quals s’ha dividit 
el vaixell. 

 

Taula 32 Resultats del pes per unitat de longitud d'elements longitudinals de tota l'eslora. 

Seccions Xg (M) Perímetre (m) G(i) m(i) (Wl)i (t/m) 

st 0 0,000 51,359 0,604 3,45 5,319 

st 1 8,318 71,301 0,838 3,30 16,939 

st 2 16,637 75,366 0,886 2,67 21,953 

st 3 24,955 78,502 0,923 2,21 25,399 

st 4 33,274 81,103 0,953 1,60 28,104 

st 5 41,592 82,704 0,972 1,29 29,251 

st 6 49,911 83,567 0,982 1,00 29,799 

st 7 58,229 84,109 0,989 1,00 29,993 

st 8 66,548 84,452 0,993 1,00 30,115 

st 9 74,866 84,757 0,996 1,00 30,224 

st 10 83,185 85,072 1,000 1,00 30,336 

st 11 91,503 84,835 0,997 1,00 30,252 

st 12 99,822 84,829 0,997 1,00 30,250 

st 13 108,14 84,501 0,993 1,00 30,133 

st 14 116,459 83,323 0,979 7,00 26,231 

st 15 124,777 81,787 0,961 6,77 23,237 

st 16 133,096 79,204 0,931 6,00 19,757 

st 17 141,414 76,373 0,898 4,67 18,331 
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st 18 149,733 71,780 0,844 3,31 17,288 

st 19 158,051 63,087 0,742 2,36 14,980 

st 20 166,37 44,820 0,527 1,88 9,093 

 

 

 

Figura 34 Gràfica de la distribució dels pesos de l'acer longitudinal del buc. 

 

El pes de la quaderna mestra correspon a l’àrea compresa sota la corba descrita en la gràfica 
anterior. Per tant, per obtenir el resultat final del pes de l’acer continu longitudinal cal 
calcular aquesta àrea. 

Per tal de realitzar un càlcul més precís, s’ha dividit la corba en tres trams:  

o Pendent ascendent. 
o Pendent gairebé nul·la. 
o Pendent descendent.  

De cada una d’aquestes seccions es treu la línia de tendència amb el programa Excel. A 
continuació s’integra la línia de tendència per obtenir el valor del pes de cada secció. El pes 
total de la quaderna mestra serà el sumatori dels pesos de les tres seccions. 
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Pendent ascendent 

Aquest primer tram de la corba correspon al tram compres entre la secció 0 i la secció 5. 

 

Figura 35 Gràfica de la secció corresponent a la pendent ascendent. 

 

Taula 33 Resultats obtingut del tram de pendent ascendent. 

Xg (m) Wl (t/m) W' (t) Int (x dx) Xg' (m) 

41,592 32,347 665,137 21528,356 32,367 

 

Pendent gairebé nul·la 

Aquest segon tram està comprès entre la secció 6 i la secció 13. 

 

Figura 36 Gràfica del tram corresponent a la pendent gairebé nul·la. 
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Taula 34 Resultat obtinguts del tram de pendent gairebé nul·la. 

Xg1 (m) Xg2 (m) Wl (t/m) W'' (t) Int (x dx) Xg'' (m) 

49,911 108,14 30,308026 1754,803727 138771,3128 79,0808172 

 

Pendent descendent 

L’últim tram està comprès entre la secció 13 i la secció 20.  

 

Figura 37 Gràfica de la pendent descendent. 

 

Taula 35 Resultats obtinguts del tram de pendent descendent. 

 
Xg1 (m) Xg2 (m) Wl (t/m) W''' (t) Int (x dx) Xg' (m) 

116,459 166,37 10,878986 919,3874771 126883,5837 138,0088231 

 

Resultat final 

Una vegada calculats els pesos i la component Xg del tres trams de la corba, fent la suma 
dels resultats obtingut s’aconsegueix el pes de l’acer continu longitudinal de tota l’eslora del 
buc. La component Zg del centre de gravetat s’ha obtingut del programa Rhinoceros. 

 

 

 

 

(79) 
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8.1.1.2 Acer continu transversal 

Seguint el mateix procediment que en l’apartat 8.1.1.1, es calcula el pes de l’acer continu 
transversal seguint el mètode d’Aldwinckle. Per tant, el primer pas a realitzar es trobar el 
pes dels elements transversals de la quaderna mestra i a continuació s’extrapola per trobar 
el pes de cada una de les 20 seccions en les quals s’ha dividit el buc. 

 (80) 

On: 

   

  correspon al valor de l’àrea de la secció i. 
  és el valor tabuular per cada secció donat pel mètode d’Aldwinckle. 
   
  és el volum de l’acer transversal de la quaderna mestra. 

Es considera la densitat de l’acer 7,85 t/m3 

Per tal de calcular el pes de la quaderna mestra es realitza el sumatori de tots els elements  
transversal que formen l’estructura.  Per calcular el pes es multiplica el volum dels elements 
pes la densitat de l’acer. Per obtenir el pes per unitat de longitud es divideix el pes entre la 
distància entre bulàrcames, que en aquest cas és de 2,25 m. 

 

Taula 36 Sumatori de pesos dels elements transversals de la quaderna mestra. 

Element Espessor (m) Àrea (m2) Volum (m3) Pes (t) Pes Unitari 
(t/m) 

Bau 0,0180 26,5740 0,4783 3,7549 1,6688 

Bulàrcama 0,0180 9,7220 0,1750 1,3737 0,6105 

Consola 0,0180 22,2600 0,4007 3,1453 1,3979 

Varenga 0,0140 28,7800 0,4029 3,1629 1,4057 

Braç escotilla 0,0180 2,8220 0,0508 0,3987 0,1772 

Total  90,1580 1,5077 11,8356 5,2603 

 

D’aquesta manera s’obté el següent pes dels elements transversals de la quaderna mestra: 

 

Un cop obtinguda aquesta dada, es pot aplicar la fórmula mostrada anteriorment per 
calcular el pes en totes les 20 seccions del buc. 
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Taula 37 Resultats del pes per unitat de longitud de l'acer continu transversal. 

Seccions Xg (m) Àrea (m2) Q(i) p(i) (Wt)i (t/m) 

st 0 0,000 122,098 0,285 0,50 6,322 

st 1 8,318 251,929 0,589 0,65 8,387 

st 2 16,637 327,910 0,766 0,78 9,616 

st 3 24,955 370,775 0,866 0,88 10,432 

st 4 33,274 397,572 0,929 0,94 11,044 

st 5 41,592 410,189 0,958 0,99 11,349 

st 6 49,911 417,023 0,974 1,00 11,533 

st 7 58,229 421,926 0,986 1,00 11,669 

st 8 66,548 424,625 0,992 1,00 11,743 

st 9 74,866 427,034 0,998 1,00 11,810 

st 10 83,185 427,963 1,000 1,00 11,836 

st 11 91,503 427,459 0,999 1,00 11,822 

st 12 99,822 425,735 0,995 1,00 11,774 

st 13 108,140 422,662 0,988 1,00 11,689 

st 14 116,459 414,069 0,968 1,00 11,451 

st 15 124,777 400,683 0,936 0,99 11,088 

st 16 133,096 380,385 0,889 0,94 10,594 

st 17 141,414 354,350 0,828 0,88 10,024 

st 18 149,733 310,718 0,726 0,78 9,220 

st 19 158,051 227,600 0,532 0,65 7,851 

st 20 166,370 43,893 0,103 0,50 3,790 
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Figura 38 Gràfica de la distribució de pesos dels elements transversals. 

 

El pes de l’acer continu transversal és igual al valor de l’àrea compresa sota la corba de la 
gràfica anterior, per tant, cal calcular aquesta àrea. S’utilitza el mateix mètode que en 
l’apartat 8.1.1.1, és a dir, dividint la corba en tres trams. 

 

Pendent ascendent 

El primer tram correspon a l’interval entre la secció 0 i la secció 6. 

 

Figura 39. Gràfica del tram de pendent ascendent 
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Taula 387 Resultats obtinguts del tram de pendent ascendent. 

Xg (m) Wl (t/m) W' (t) Int (x dx) Xg' (m) 

49,911 12,275 489,737 13244,279 27,044 

 

Pendent gairebé nul·la 

Aquest segon tram està comprès entre la secció 7 i la secció 13. 

 

Figura 40 Gràfica del tram de pendent gairebé nul·la. 

 

Taula 39 Resultats obtinguts del tram de pendent gairebé nul·la. 

Xg1 (m) Xg2 (m) Wl (t/m) W'' (t) Int (x dx) Xg'' (m) 

58,229 108,140 11,650 587,198 48852,027 83,195 
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Pendent descendent 

L’últim tram correspon a l’interval comprès entre la secció 14 i la secció 20. 

 

Figura 41 Gràfica de la pendent descendent. 

 

Taula 40 Resultats obtinguts del tram de pendent descendent. 

Xg1 (m) Xg2 (m) Wl (t/m) W''' (t) Int (x dx) Xg''' (m) 

116,459 166,370 5,838 456,272 63151,718 138,408 

 

Resultat final 

Una cop calculats els pesos i la component Xg del tres trams de la corba, per tal obtenir el 
resultat final de l’acer continu transversal del buc es fa suma dels resultats del les tres 
corbes. La component Zg del centre de gravetat s’ha obtingut del programa Rhinoceros. 

 

 

 

 

 

(81) 

 

8.1.1.3 Acer continu total 

Arribats a aquest punt, només cal sumar els resultats obtinguts de l’acer transversal i de 
l’acer longitudinal per trobar el valor final de l’acer continu de tot el buc. D’aquesta maner, 
s’obté el següent resultat final: 
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Figura 42 Distribució de l'acer al llarg de l'eslora del vaixell. 

 

8.1.1.4 Acer local 

En aquest apartat es realitza una estimació del pes de totes aquelles estructures d’acer que 
no s’han tingut en compte al mètode d’Aldwinckle.  Per realitzar el càlcul del pes es fa una 
estimació a partir del volum o àrea de les diferent estructures. 

 

Superestructura 

Correspon a la zona d’habitabilitat i el pont del vaixell, està situada per sobre de la coberta 
superior. S’estima el pes aplicant la següent expressió: 

 

 (82) 

On: 

  és un coeficient de valor 0,13. 
  és un coeficient de valor 1. 
  és el volum de la superestructura en mestras cúbics. 
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Taula 41 Càlcul del pes de la superestructura. 

Cobertes   Volum (m3) Pes (t) Xg (m) Zg (m) 

Coberta principal 840,0 109,2 22,5 15,0 

Coberta A   840,0 109,2 22,5 16,4 

Coberta B  840,0 109,2 22,5 19,2 

Coberta C   840,0 109,2 22,5 22,0 

Coberta D  840,0 109,2 22,5 24,8 

Coberta de pont 403,2 52,4 20,25 27,6 

Total   4603,20 598,42 22,30 20,19 

 

Així doncs, el resultat del pes de la superestructura és el següent: 

 

 

 

 

Xemeneia i guardacalor 

Per calcular el pes de la sortida fe fums dels motors i del guardacalor que l’envolta, s’utilitza 
la mateixa fórmula que per la superestructura. 

 (83) 

On: 

  és un coeficient de valor 0,13. 
  és un coeficient de valor 1. 
  és el volum de la xemeneia i el guardacalor en mestras cúbics. 

Aplicant la fórmula s’obté el següent resultat: 

 

 

 

 

Mampares transversals 

En aquest apartat s’estima el pes de totes les mampares transversals del vaixell. Cal tenir en 
compte que hi han dos tipus de mampares: les mampares planes (estàndard) que són 
completament llises i les mampares corrugades que tenen unes ondulacions per millorar 
l’estiba del cereal. 
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En funció del tipus de mampara la fórmula varia lleugerament. 

 (84) 

 

On: 

  és un coeficient que agafa el valor 0,0141 per mampares planes i el valor de 0,0258 
per mampares corrugades. 

  
  
  
  és el valor de la màniga del vaixell. 
  correspon al puntal del vaixell. 
  és la relació entre les àrees de les mampares i l’àrea de la quaderna mestra. 

 

Taula 42 Resultats del pes de les mampares transversals. 

Mampara Tipus Àrea R W(t) Xg Zg 

Pic de popa Estàndard 223,63 0,52 32,49 6,60 10,51 

Popa Cambra de màquines Estàndard 234,35 0,55 34,05 7,20 10,35 

Proa Cambra màquines Estàndard 366,10 0,86 53,20 29,40 8,70 

Popa Bodega 5 Estàndard 376,37 0,88 54,69 30,00 8,52 

Proa Bodega 5 i Popa Bodega 
4 

Corrugada 394,23 0,92 104,82 55,50 8,29 

Proa Bodega 4 i Popa Bodega 
3 

Corrugada 394,24 0,92 104,82 81,00 8,28 

Proa Bodega 3 i Popa Bodega 
2 

Corrugada 388,94 0,91 103,41 106,50 8,31 

Proa Bodega 2 i Popa Bodega 
1 

Corrugada 363,83 0,85 96,73 132,00 8,53 

Proa Bodega 1 i pic de proa Estendard 192,68 0,45 28,00 159,75 10,54 

Total    612,21 75,51 8,72 

 

De la taula anterior es treuen com a resultats finals del pes de les mampares transversals els 
següents valors: 
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Pics de proa i de popa 

Per calcular el pes del pic de popa i el pic de proa s’utilitza la següent fórmula: 

 

 (85) 

On: 

  és un coeficient de valor 0,043. 
  és un coeficient de valor 1. 
  és el volum dels pics en metres cúbics 

 

Taula 43 Resultats dels pesos del pics de proa i el pic de popa 

Pic Volum (m3) Pes(t) Xg (m) Zg (m) 

Proa 858,53 36,92 162,19 9,10 

Popa 1698,82 73,05 2,31 11,51 

Total 2557,35 109,97 55,99 10,70 

 

S’obté el següent valor com a resultat del pesos dels dos pics: 

 

 

 

 

Tancs de consums 

S’estima el pes de tots els tancs de consums (FO,DO, OLI lubricant i Aigua dolça) utilitzant la 
mateixa expressió que en el càlcul del pes dels pics. 

 

 (86) 

On: 

  és un coeficient de valor 0,043. 
  és un coeficient de valor 1. 
  és el volum dels tancs en metres cúbics 
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Taula 44 Resultat del càlcul de pesos dels tancs de consums. 

Tanc Volum (m3) Pes (t) Xg (m) Zg (m) 

HFO 1829,40 78,66 21,81 9,14 

DO 198,00 8,51 19,05 13,50 

LUBE OIL 108,00 4,64 13,20 12,00 

Aigua dolça 150,00 6,45 7,70 13,50 

Total 2285,40 98,27 20,24 9,94 

S’obté els següents resultats finals: 

 

 

 

 

Acer local total 

Una vegada s’han calculat tots els pesos locals, es fa el sumatori dels diferents pesos per tal 
d’obtenir el pes total de l’acer local. El resultat obtingut és el següent: 

 

 

 

 

8.1.1.5 Resultat final del pes de l’estructura (WST) 

Per acabar el càlcul del pes de l’estructura (WST), només cal sumar el pes de l‘acer continu i 
el pes de l’acer local. 

 

 

 

 

8.1.2 Pes de la maquinària (WQ) 

En un vaixell d’aquetes dimensions el pes de la maquinària té un valor força elevat degut a 
les grans dimensions del motor principal. En aquest apartat s’estima el pes de tota la 
maquinària instal·lada en el vaixell. Per realitzar el càlcul de la manera més precisa possible 
es divideix la maquinària en tres apartats: 

o Motor principal. 
o El resta de maquinària propulsora. 
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o Altres màquines del vaixell. 

 

8.1.2.1 Motor principal 

El pes del motor principal ve donat pel fabricant [5]. A l’hora del càlcul del centre de 
gravetat es tindrà en compte la situació del motor. 

 

 

8.1.2.1 El resta de maquinària propulsora 

S’estima el pes dels altres elements del sistema propulsor a partir de la següent expressió 
basada en bases de dades: 

 (87) 

 

On: 

  és un constat que per vaixell tipus bulk carriers agafa aquest valor. 
  és un coeficient de valor 0,7. 
 correspon a la potència del motor principal. 

Aplicant la fórmula s’obté el següent valor:  

 

 

8.1.2.1 Altres màquines del vaixell 

Correspon a la maquinaria auxiliar: els generadors, la caldera, el servei de sentines, el servei 
de llast, la ventilació... Es calcula el pes estimat amb la següent fórmula: 

 

 (88) 

On: 

  
  és el volum estimat de la cambra de màquines sense els tancs. 
 per bulk carriers. 
  per vaixell d’una sola hèlix. 
  longitud de la línia de l’eix fora la cambra de màquines. 
  per bulk carrier d’una hèlix. 
  és l’eslora entre perpendiculars del vaixell. 

Aplicant totes aquestes dades s’obté el següent pes estimat: 
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8.1.2.1 Resultat final del pes de la maquinària (WQ) 

Una vegada s’han obtingut els diferents pesos, es realitza el sumatori per trobar el pes total. 
Tenint en compte que els pesos més important de la maquinaria es troben a la cambra de 
màquines, s’ha estimat el centre de gravetat. 

 

 

 

 

8.1.3 Pes dels equips i habitabilitat (WOA) 

Per acabar de completar el pes en rosca (LWT) s’han de calcular el pes de tots els equips del 
vaixell. El valor d’aquest pes és el menys significatiu dels pesos calculats fins ara, ja que 
suposa una petita part del pes en rosca. Tot hi així és important tenir-lo en compte i realitzar 
un càlcul el més precís possible. 

Per realitzar l’estimació dels pesos dels equips s’han utilitzat una sèrie de formules 
obtingudes a partir de bases de dades extretes d’un projecte de la Universidad Politécnica 
de Madrid [10]. 

Els resultats finals del pesos dels diferents equips s’exposen el la següent taula: 

 

Taula 45 Resultats obtinguts del càclul dels pesos dels diferents equips del vaixell. 

Pes equip i habitabilitat (WOA) 

Equip Element Pes (t) Xg (m) Zg (m) 

Protecció 
anticorrosiva 

Pintura 48,69   

Protecció catòdica 7,54   

Govern Timó i servomotor 52,74   

Fondeig i amarratge Amarres, ancora… 120,00   

Contra incendis Mànegues, detectors… 23,00   

Salvament Bots, vestits d'aigua… 12,24   

Accessos Escala real 6,90   

Escales verticals 11,50   

Escales exteriors 5,40   

Portes d'acer 3,92   

Porticons i finestres 2,88   

Barana 6,94   

Serveis de càrrega Escotilles bodegues 2,25   
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Ventilació bodegues 28,54   

Navegació Radar, radio… 3,00   

Serveix 
d'habitabilitat 

Banys, cuines, habitacions… 295,92   

Total WOA 631,45 94,91 16,36 

 

D’aquets taula s’obté el següent valor del pes dels equips: 

 

 

 

 

8.1.4 Resultat final del pes en rosca (LWT) 

Arribats a aquest punt, ja s’han calculat els pesos de la estructura (WST), els pesos de la 
maquinària (WQ) i els pesos dels equips (WOA), per tant, només sumar aquests tres valros 
per obtenir el resultat del pes en rosca del vaixell 

 (89) 

 

 

 

Es comprova la validesa del resultat obtingut comprovant-lo amb l’aproximació realitzada a 
partir de la dada del MaxSurf Modeler en la introducció del capítol 8. 

 (calculat) 

 (Estimació) 

Com es pot observar els valors són molt propers, per tant es dóna com a vàlid el resultat 
obtingut. 

 

8.1 Pes mort (DWT) 

El pes mort del vaixell (DWT) és el pes més important del total del desplaçament, així com 
també és un requisit important del projecte que s’ha de complir. Es realitza el càlcul per les 
quatre situacions de navegació més significatives: 

o Plena càrrega sortida: les bodegues plenes al 100% de la seva capacitat i els consums 
plens al 100% de la seva capacitat.  

o Plena càrrega arribada: les bodegues plenes al 100% de la seva capacitat i els consums  
al 10% de la seva capacitat.  
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o Llast sortida: el llast necessari al vaixell per garantir una navegació segura i els consums 
al 100%. 

o Llast arribada: el llast necessari al vaixell per garantir una navegació segura i els 
consums al 10%. 

El pes mort s’obté de la suma de diversos pesos presents en el vaixell. El pes de la tripulació, 
dels queviures i dels pertrets s’ha calculat de manera estimada amb el programa Excel. A 
continuació s’han introduït com a un pes puntual al seu centre de gravetat al programa 
MaxSurf Stability. En el programa s’han definit els tancs i bodegues, d’aquesta manera s’ha 
pogut calcular la suma de pesos i així trobar el pes mort total. 

Per tant, el procediment de càlcul ha estat el següent: 

 Calculat amb Excel: 

o Tripulació. 
o Queviures. 
o Pertrets. 

 

Calculats amb MaxSurf Stability: 

o Càrrega útil. 
o Consums. 
o Càrrega puntual equivalent al pes de la tripulació, els queviures i els pertrets. 

 

8.1.1 Tripulació 

Per tal de fer un càlcul del pes de la tripulació s’estima que cada persona pesa 75 kg i que hi 
han 24 persones a bord. El centre de gravetat s’estima tenint en compte que la tripulació 
passa la major part del temps a la superestructura del vaixell. 

 

 

 

 

(90) 

 

8.1.2 Queviures 

Els queviures és tot allò que la tripulació necessita per viure els dies que dura la travessia. 
Com a norma general es consideren 5kg per tripulant més un marge de seguretat del 10%. El 
centre de gravetat es troba a les cobertes inferiors de la superestructura ja que és on està el 
rebost, la cambra frigorífica... 

 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
156 

 (91) 

 

 

 

8.1.3 Pertrets 

S’estima un pes dels pertrets d’unes 20 t i el centre de gravetat a les zones inferiors de la 
superestructura. 

 

 

 

 

8.1.4 Resultat final del pes mort (DWT) 

S’ha introduït en el programa MaxSurf Stability el sumatori dels pesos calculats en els 
apartats 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3. A continuació s’ha realitzat el càlcul del pes mort per les quatres 
situacions de càrrega diferents. Seguidament es detallen els resultats obtinguts, es mostren 
els resultats finals del pes i centre de gravetat dels consums, i càrrega útil. A l’Annex C està 
detallat el càlcul. 

 

Situació de plena càrrega sortida 

 

 

 

 

Situació de plena càrrega arribada 

 

 

 

 

Situació de llast sortida 
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Situació de llast arribada 

 

 

 

Una vegada s’han obtingut els resultats del pes mort del vaixell, cal comprovar si s’ha 
complert amb els requisits del projecte que exigien un pes mort de 33.000 t. 

Per tal de fer la comprovació cal fixar-se en el valor del pes mort obtingut en situació de 
plena càrrega arribada, ja que és tracta la situació en la qual es surt del port amb les 
bodegues plenes de blat.  

Així doncs, com és pot observar el resultat obtingut és lleugerament superior del pes mort 
de projecte (DWT=33.000 t), per tant, es dona el resultat com a vàlid. 

 

8.3 Desplaçament (DISW) 

Finalment, l’últim càlcul del capítol es realitzar la suma per pes en rosca (LWT) amb el pes 
mort (DWT) per obtenir el desplaçament del vaixell (DISW): 

 

 (92) 

 

Situació de plena càrrega sortida 

 

 

 

 

Situació de plena càrrega arribada 

 

 

 

 

Situació de llast sortida 
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Situació de llast arribada 

 

 

 

 

Es compara el valor de la situació de plena càrrega sortida amb la dada estimada pel 
programa MaxSurf Modeler per comprovar que el resultat sigui coherent. 

 (calculat) 

 (estimat) 

El valor obtingut està lleugerament per sobre del valor estimat pel programa informàtic. 
Però es pot considerar que la diferència és insignificant, ja que el desplaçament calculat està 
dins dels rangs normals en vaixells de similars característiques al que s’està dissenyant, per 
tant, es dona el resultat com a vàlid. 
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Capítol 9. Estabilitat 
Arribat a aquest punt del projecte, on està gairebé tot dimensionat i dissenyat, cal 
comprovar la validesa del vaixell pel que fa a l’estabilitat.  Una bona estabilitat suposa una 
major seguretat per la navegació, la tripulació i el medi ambient ja que es redueixen els 
riscos d’accident. 

L’IMO elabora al 2008 uns codis de compliment obligatori per tots els vaixells d’eslora 
superior a 24 m. Aquests criteris queden recollits a la Resolution A749 (18) Code on Intact 
Stability [29]. Com a requisits principals d’aquest criteri es poden destacar els següents: 

Per tal de realitzar un anàlisis d’estabilitat es defineixen quatre situacions de navegació. 
Aquestes situacions coincideixen amb les definides en l’apartat 8.1.  

Per garantir la navegació segura en les dues situacions de llast s’han d’inundar amb aigua les 
bodegues 2 i 4, i  donar així compliment amb el calat mínim necessari, és a dir el calat ha de 
ser major de: 

o Alçada hèlix = 6,46 m 
o Per una correcta navegació s’estima que com ha mínim el 70% del bulb de proa ha 

d’estar submergit, és a dir 6,71 m. 

Així doncs, queden definides quatre situacions de navegació, tal i com es pot observar a les  
següents figures: 

 

 
Figura 43 Situació de plena càrrega sortida (100% càrrega i 100% consums). 

 

 

 
Figura 44 Situació de plena càrrega arribada (100% càrrega i 10% consums). 
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Figura 45 Situació de llast sortida (llast necessari i 100% consums). 

 
Figura 46 Situació de llast arribada (llast necessari i 100% consums) 

 

L’eina utilitzada és el programa MaxSurf Stability [20] i s’ha realitzat l’anàlisi anomenat 
Large angle stability. 

 

8.1 Anàlisis d’estabilitat (Large Angle Stability) 

En aquest anàlisis es comprova el compliment dels requisits establerts per l’IMO en a la 
Resolution A749 (18) Code on Intact Stability. Com a requisits principals d’aquest criteri es 
poden destacar els següents: 

o El màxim braç adreçant (GZ max) ha d’aparèixer  per una escora superior o igual a 25o. 
o L’alçada metacèntrica inicial no ha de ser menor de 0,15m. 
o L’àrea sota la corba de braços adreçants no pot ser inferior a 3,15 m·graus de 0o a 30o 

d’escora. 
o L’àrea sota la corba ha de tenir un valor inferior a 5,16 m·graus fins als 40o d’escora. 
o L’àrea sota la corba de braços adreçant (GZ) entre 30o i 40o no pot ser menor a 1,72 

m·graus. 

El programa MaxSurf Stability permet activar els criteris que es volen analitzar i ell mateix 
informa si el vaixell ha passats els criteris satisfactòriament (pass) o no els ha passat (fail). 
Per tant, el primer que cal fer es activar els criteris que es volen analitzar. En funció de les 
característiques del vaixell s’han activat els següents criteris: 

o IMO. 
o SOLAS. 
o IMO required GM for ships carrying grain. 
o Wind heeling arm. 
o Wind heeling amr with velocity profil·le. 
o Grain heeling arm. 
o Criteria at equilibrium. 
o GZ curve criteria. 

Una vegada definits els criteris es pot començar l’anàlisi per cada una de les quatre 
situacions de navegació descrites. 
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8.2 Resultats dels anàlisis 

En aquest apartat es recull un resum dels resultats més significatius obtinguts del programa 
informàtic MaxSurf Stability. En l’Annex D es pot trobar l’informe complet amb els resultats 
detallats. 

8.2.1 Situació de plena càrrega sortida 

Taula 46 Resum dels resultats obtinguts per la situació de plena càrrega sortida 

Code Criteria Value Units Actual 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ (intermediate 
stages) 

0,05 m 2,305 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive stability 
(intermediate stages) 

7 deg 86,6 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line immersion - GZ 
based (EquilAngle ratio) 

100 % 0 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 2,305 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 4,656 

 

8.2.2 Situació de plena càrrega arribada 

 

Taula 47 Resum dels resultats obtinguts per la situació de plena càrrega arribada. 

Code Criteria Value Units Actual Status 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 
(intermediate stages) 

0,05 m 2,305 Pass 
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SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive 
stability (intermediate 
stages) 

7 deg 86,6 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line immersion 
- GZ based (EquilAngle ratio) 

100 % 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 2,305 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ 

25 deg 37,3 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 4,656 Pass 

 

8.2.3 Situació de llast sortida 

 

Taula 48 Resum dels resultats obtinguts per la situació de llast sortida. 

Code Criteria Value Units Actual Status 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 
(intermediate stages) 

0,05 m 3,768 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive 
stability (intermediate 
stages) 

7 deg 94,3 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line 
immersion - GZ based 
(EquilAngle ratio) 

100 % 0,04 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 50,5142 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 86,9753 Pass 
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criteria applicable to all 
ships 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 36,461 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,768 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ 

25 deg 40 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 6,122 Pass 

 

 

8.2.4 Situació de llast arribada 

 

Taula 49 Resum dels resultats obtinguts per la situació de llast arribada. 

 
Code Criteria Value Units Actual Status 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 
(intermediate stages) 

0,05 m 3,928 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of 
positive stability 
(intermediate stages) 

7 deg 95,4 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line 
immersion - GZ based 
(EquilAngle ratio) 

100 % 0,04 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 52,4304 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 90,0958 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 37,6654 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,928 Pass 
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A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all ships 

3.1.2.3: Angle of 
maximum GZ 

25 deg 40,9 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 6,458 Pass 
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Capítol 10. Francbord i arqueig 
En aquest capítol s’utilitzen les dades obtingudes fins al moment per calcular el francbord i 
l’arqueig aplicant els convenis establerts per la IMO, l’ International Load Lines Convention 

[31] i l’International Convention on Tonnage Measurement of Ships [32]. 

Aquests dos convenis són d’aplicació obligatòria a tots vaixells d’eslora igual o superior a 24 
m. Per tant, en el cas en qüestió cal aplicar els convenis. 

 

10.1 Francbord 

Segons el conveni [31], el francbord es pot definir com la distància vertical mesurada en la 
secció mitjana del vaixell des del costat superior de la línia de coberta principal a la línia de 
càrrega corresponen, indicada pel disc Plimson. 

 

 

 

Figura 47 Disc Plimson i les diferents línies de càrrega [31]. 

 

El francbord és una mesura de gran importància en el disseny d’un vaixell. Com ja s’ha 
comentat a la introducció del capítol, el valor del francbord ve definit en el Conveni 
Internacional de Línies de Càrrega 1966, redactat per IMO. 
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Les funcions principals del francbord són les següents: 

o Que en situació de navegació en mala mar, el francbord estableix una reserva de 
flotabilitat perquè l’aigua embarcada a la nau sigui la mínima. 

o Que en el cas d’accident i que es produeixi una inundació en el vaixell, existeixi una 
reserva de flotabilitat per evitar que s’enfonsi. En la pitjor de les situacions, si és 
inevitable que el vaixell s’enfonsi, el francbord ha de procura allargar al màxim el temps 
possible a la situació de naufragi. 

o El francbord augmenta l’angle d’estabilitat nul·la. 

A continuació s’aplica el conveni en funció de les característiques del vaixell que s’ha 
dissenyat. 

 

10.1.1 Paràmetres de disseny 

El conveni de línies de càrrega defineix una sèrie de paràmetres que cal definir per realitzar 
els càlculs de manera adequada: 

o  és la eslora de francbord. Correspon al 96% de l’eslora mesurada al 85% 
del puntal mínim de traçat o l’eslora des de la proa del buc fins a la metxa del timó, si 
aquesta és major. 

o  és la màniga màxima. 
o  és el puntal de traçat. 
o  és el puntal de traçat més l’espessor de la planxa del trancanil. 
o Coeficient de bloc: 

 

On: 

  és el volum desplaçat de traçat de la superfície exterior del buc excloent els apèndixs. 
  correspon al 85% de puntal de traçat. 
  i  són els valors de l’eslora de francbord i la màniga descrits anteriorment. 

 

 Una superestructura és una construcció amb sostre i col·locada per sobre de la coberta 
de francbord, que s’estén de banda a banda del vaixell o que el seu lateral no estigui 
separat del costat del vaixell més d’un 4% de la màniga (B).  

 El pont és una superestructura que no s’estén fins la perpendicular de proa ni la de 
popa. 

 

10.1.2 Tipus de vaixell 

Per tal de calcular el francbord de manera adient, cal determinar de quin tipus de vaixell es 
tracta. La normativa diferencia els vaixells “A” i els “B” en la Norma 27. Tipus de vaixells 

[31]. Per les característiques del vaixell en qüestió es tracta d’un vaixell Tipus B, ja que no 
està dissenyat per transportar càrregues líquides a granel. 

 

  (93) 
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10.1.3 Francbord tabulat 

Existeixen unes taules amb uns francbords definits en funció del tipus de vaixell i l’eslora 
que és troben a la Norma 28. Taules de francbord, TAULA 28.2 [31].  

 

 
 

Figura 48 Francbords tabulats obtinguts de l'International Load Lines Convention [23]. 

 

Com que l’eslora (L) és un valor entremig entre La =167 m i Lb=168 m, s’obté el francbord per 
interpolació lineal: 

 

A aquest valor se li han d’aplicar una sèrie de correccions en funció de les característiques 
del buc per obtenir el valor final del francbord. 

 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
168 

10.1.4 Correccions aplicades al francbord tabulat 

A continuació se li apliquen les correccions corresponents al francbord tabulat obtingut de la 
taula de la normativa. 

 

Taula 50 Correccions aplicades al francbord tabulat. 

Correccions (mm) 

FB Tabulat 2663,20 

Correcció per longitud de superestructura <0,35L 0,00 

Correcció per coeficient de bloc 0,00 

Increment per Tipus B amb tapes d'escotilles (taula) 284,32 

Puntal 960,42 

Superestructura -53,58 

Arrufament 296,21 

Espessor de coberta al centre del vaixell 0,00 

Posició línia de coberta 0,00 

Escantillons eslora inundable 0,00 

Alçada proa 0,00 

Sumatori 1256,73 

Francbord d'estiu 4160,67 

Puntal a la coberta de FB 15019,00 

Calat (d) 10858,33 

Espessor de la quilla 30,00 

Calat  real (dv) 10888,33 

Reducció per FB tropical (dv/48) -226,84 

Increment per FB d'hivern (dv/48) 226,84 

Increment per FB Atlàntic nord hivern 276,84 

 

10.1.4 Francbord obtingut 

Finalment, aplicant les correccions s’obtenen les següents línies de càrrega en funció de 
l’època de l’any i el mar on navega el vaixell. 
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Taula 51. Resultats de les línies de càrrega 

Línies de càrrega 

Estiu (S) 4160,67 mm 

Aigua dolça tropical (TD) ------------------- 

Aigua dolça (D) 3933,83 mm 

Tropical (T) 3933,83 mm 

Hivern (W) 4387,51 mm 

Hivern Atlàntic Nord (WNA) 4437,51 mm 

 

Per acabar, es calculen els calats en les diferents situacions aplicant la següent fórmula: 

  (94) 

 

Taula 52 Resultats dels calats. 

Calats 

Estiu (S) 10839,33 mm 

Aigua dolça tropical (TD) ------------------- 

Aigua dolça (D) 11066,17 mm 

Tropical (T) 11066,17 mm 

Hivern (W) 10612,49 mm 

Hivern Atlàntic Nord (WNA) 10562,49 mm 

 

El calat d’estiu obtingut està lleugerament per sobre del calat d’estiu de disseny, per tant, es 
considera vàlid el resultat obtingut. 

 (de disseny) 

 (calculat) 
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10.2 Arqueig 

El concepte d’arqueig és un indicador de les dimensions i el volum de càrrega dels vaixells. A 
efectes pràctics, aquest valor s’utilitza per mesurar la capacitat comercial dels vaixells, i a 
més, determina una sèrie de requisits: 

o Tripulacions mínimes. 
o Equip de salvament. 
o Equip i material contra incendis. 
o Equip de navegació. 
o Normativa aplicar. 
o Ajudes i subvencions. 

L’arqueig està format per dos conceptes: arqueig brut (Gross Tonnage) i arqueig net (Net 
Tonnage). 

Per tal de calcular l’arqueig del vaixell en qüestió cal aplicar de manera estricta 
l’International Convention on Tonnage Measurement of Ships [32], aplicat per l’IMO. 

 

10.2.1 Paràmetres de disseny 

De la mateixa manera que en l’aplicació del conveni de francbord, per aplicar el conveni de 
l’arqueig primer cal establir uns paràmetres de disseny que estableix la normativa. 

o  correspon al puntal de traçat del vaixell. 
o  correspon el calat de francbord d’estiu calculat en l’apartat 10.1.4. 
o  és el volum del buc des de la coberta principal fins la quilla. 
o  és el volum total dels espais de càrrega. 
o  nombre de tripulants ambdisponibilitat de cabina amb menys d’onze lliteres. 
o  nombre dels altres passatgers. 

Un cop definits els paràmetres necessaris es procedeix a realitzar el càlcul. 

 

10.2.2 Arqueig brut (GT) 

Regulation 3. International Convention on Tonnage Measurement of Ships [11] defineix que 
l’arqueig brut es calcula amb la següent expressió: 

 (95) 

On: 

   (96) 

Aplicant els valors corresponents s’obté el següent resultat: 
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10.2.3 Arqueig net (NT) 

El valor de l’arqueig net queda definit en la Regulation 4. International Convention on 
Tonnage Measurement of Ships [32]. La fórmula que presenta el conveni per realitzar el 
càlcul és la següent: 

 (97) 

On: 

  (98) 

 

   (99) 

 

 El factor,   no serà agafat major de 1. 

 El terme , no serà mai agafat inferior al 25% de GT. 

 NT no serà inferior al 30% de GT. 

 

Amb els paràmetres definits, s’aplica la fórmula i s’obté l’arqueig net (NT). 

 

 
  



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
172 
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Capítol 11. Resultat final del projecte 
Finalment, en aquest darrer capítol, es recull una taula amb els resultats finals obtinguts. 
D’aquesta manera s’obté la següent taula amb les característiques principals del vaixell i on 
es pot comprovar que es compleixen tots els requisits inicials establerts en l’apartat 1.1. 

Taula 53 Característiques principals del vaixell. 

ESPECIFICACIONS DEL VAIXELL 

      NOM DEL VAIXELL: Treball de Fi de Grau 

 

LÍNIES DE CÀRREGA 

TIPUS: B 

 

MARCA CALAT   FRANCBOR
D   

NOM DE L'AUTOR: Guillem Fox Vendrell 

 

    (m)   (m) 

NOM DE LA DIRECTORA: 
Marcel·la castells 
Sanabra 

 

ESTIU 10,84 4,16 

INSTITUCIÓ: 
Facultat de Nàutica de 
Barcelona 

 

TROPICAL 

 

  

DATA DEL PROJECTE:   
 

HIVERN 11,07 3,93 

   

ATLÀNTIC 11,07 3,93 

Eslora total (LOA)  174,271 

 

NORD 10,61 4,39 

Eslora entre perpendiculars 
(LPP) 166,516 m 

 

HIVERN 10,56 4,44 

Eslora en li línia de flotació 
(LWL) 171,187 m 

    Mànega (B) 29,440 m 

 

BODEGUES DE CÀRREGA 

Puntal (D) 15,00 m 

 

Bodega Gra Llast 

Calat/Estiu (T) 10,839 m 

 

  (t) (t) 

Desplaçament/Estiu  41530,73 t 

 

Núm. 1 
6504,08
2 8548,689 

Pes mort/Estiu (DWT) 33480,90 t 

 

Núm. 2 
6503,91
3 8548,467 

Arqueig brut (GT) 18019,01 tm 

 

Núm. 3 
6472,62
8 8507,347 

Arqueig net (NT) 7981,18 tm 

 

Núm. 4 
6431,31
8 8453,051 
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Núm. 5 
5792,94
0 7613,994 

Tripulació 24 

    

      Bodegues de càrrega 5 

    Tancs de llast 14 

    Tapes escotilles Tipus Folding 

    

      Motor principal MAN 6G69 ME-C9.5 

    Potència (BHP) 16080 kW 

    RPM 97 

    Nombre de cilindres 6 

    Temps 2T 

    Velocitat (V) 17 kn 

    Hèlix  Pas Fixe 

    Nombre de pales (Z) 5 

    Diàmetre (D) 6 m 
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Conclusió 
Pot resultar força pretensiós i molt agosarat realitzar un treball d’aquestes característiques, 
ja que el disseny de vaixells d’aquestes dimensions el realitzen equips interdisciplinars 
altament qualificats. Conscient de la dificultat del projecte i les meves mancances 
formatives s’ha realitzat el treball seguint una metodologia estricta per aconseguir uns 
resultats final vàlids.  

Analitzant els valors finals obtinguts, es comprova que s’han complert amb tots els requisits 
del projecte i les normatives aplicables, per tant es pot afirmar que s’ha assolit de forma 
satisfactòria l’objectiu d’aquest treball. Per aquest motiu estic plenament satisfet de la tasca 
realitzada. 

A més a més, s’ha fet una comparativa dels resultat obtinguts amb vaixells reals de 
característiques similars que actualment estan en funcionament. S’ha pogut observar que 
els valors obtinguts no difereixen en excés de les dades d’altres vaixell, per tant es pot 
considerar que els resultats finals són coherents. 

Durant el desenvolupament del projecte s’ha intentat aprofundir al màxim en cada una de 
les etapes i obtenir uns resultats amb el major grau de detall possible. Una vegada finalitzat 
el treball crec que la precisió del resultat és bona.  La limitació del temps i la falta 
d’informació en alguns àmbits, ha impedit aprofundir més i incorporar alguna etapa més en 
el procés de disseny, com per exemple, el pressupost.  

La falta d’informació dels costos de construcció d’aquests tipus de vaixells i la mancança 
d’informació proporcionada per les drassanes han estat els motiu pels quals no s’ha pogut 
afegir al treball un apartat de pressupost. 

Cal tenir present que en aquest projecte només es fa una petita estimació preliminar de la 
gran complexitat que representa el disseny complert d’un vaixell. Per tant, a partir d’aquí es 
podria seguir realitzant iteracions i en un futur acabar desenvolupar el projecte fins 
aconseguir uns resultats molt propers als d’un vaixell real. 

Crec que en qualsevol projecte és necessari proposar possible millora que es podrien 
incorporar en un futur. Seria molt positiu aconseguir que el vaixell fos més sostenible, la 
instal·lació d’un motor principal dual, Fuel Oil - Liquid Nitrogen Gas (LNG) seria una millora 
molt considerable. Això suposaria una reducció important en les emissions de gasos 
contaminants (COx, NOx i SOx) i en el consum de combustible. Actualment aquest tipus de 
motors s’instal·len principalment en LNG Carriers, però es preveu que en un futur qualsevol 
tipus de vaixells puguin instal·lar un motor d’aquestes característiques. 

Una altra possible millora seria la instal·lació a bord d’un sistema de tractaments d’aigües de 
llast per evitar la introducció d’espècies invasores als medis marins. D’aquesta manera 
s’afavoriria a la preservació de la flora i la fauna marina. 
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Aquestes són només dues idees que s’han platejat, però el cert és, que en un futur s’han de 
començar a construir vaixell menys contaminants i alhora competitius en el mercat. Així 
doncs, els futurs enginyers i enginyeres tenim una missió molt important i ambiciosa, que 
consisteix en construir una flota mundial de vaixell més neta i més sostenible. 

Personalment el projecte m’ha aportat uns grans coneixements en tots els aspectes. Pel que 
fa a la part acadèmica he ampliat els meus coneixements en enginyeria naval, ja que he 
hagut d’afrontar i resoldre problemes que no m’havien sorgit durant els meus estudis a la 
Facultat de Nàutica de Barcelona. A més a més, he augmentat de manera molt considerable 
el meu nivell dels diferents programes informàtics que he utilitzar per a la realització 
d’aquest treball, com l’Office, el MaxSurf, l’Autocad i el Rhinoceros.  Tot això, em serà de 
gran utilitat en la meva futura inserció laboral, per tant estic molt satisfet dels coneixements 
assolits. 

Cal remarcar que el treball de fi de grau m’ha aportat uns valors essencials per la vida com 
són el sacrifici, l’esforç, la constància, el saber treballar sota pressió..., cadascun d’ells em 
seran de molta utilitat d’ara en endavant per afrontar els nous reptes que em plantejo tant 
a nivell acadèmic, professional i personal.  
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Annex A. Dimensionament 
A.1 Base de dades 

A continuació es mostra la base de dades de les quals s’ha realitzat el dimensionament del vaixell. La base de dades s’ha recollit de l’empresa Egransa, 
encarregada de descarregar productes agroalimentaris a granel al Port de Barcelona. 

 

Taula 54 Base de dades de vaixells tipus bulk carrier handysize obtinguda de l'empresa Egransa. 

NOM  Nº IMO LOA (m) Lpp (m) B (m) D (m) T (m) GT (tm) DWT (tm) V (kn) SCC 

IVI SPARROWHAWK 9712656 179,99 172,00 28,20 14,37 10,10 21194 33421 16 Nippon Kaiji Kyokai 

MV GULLWING 9595981 189,99 183,00 28,30 15,21 10,50 24983 37009 16 Lloyds Register 

FORTUNE ERA 9128116 167,00 158,54 26,20 13,80 9,92 16270 27369 15 Nippon Kaiji Kyokai 

RUN FU 1 9104196 170,00 162,86 26,00 13,84 9,77 17429 28475 17 Nippon Kaiji Kyokai 

OK I 8502547 195,27 188,10 25,35 15,30 10,83 21460 33580 15 Det Norske Veritas 

GARGANEY 9358383 199,90 192,00 23,70 15,30 10,95 23649 37251 14 American Bureau of Shipping 

LADY HIND 9114464 167,20 160,04 26,00 13,30 9,54 15757 26428 17 Nippon Kaiji Kyokai 
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SEA BRAVE 9279551 176,63 170,14 26,00 13,60 9,63 17679 28657 16 Nippon Kaiji Kyokai 

HELGA 9444912 169,37 161,21 27,20 13,60 9,82 17018 28358 16 Nippon Kaiji Kyokai 

HIMAWARIK 9713404 179,97 173,52 29,80 15,00 10,54 23281 37786 16 Nippon Kaiji Kyokai 

NIMERITS 9650999 169,37 161,21 27,20 13,60 9,82 17025 28396 16 Nippon Kaiji Kyokai 

FORU EMERLAD 9416458 180,00 176,80 30,00 14,75 9,85 24031 34000 14 Germanischer Lloyd 

ABK TRADER 8912261 169,03 161,21 27,20 13,60 9,75 16722 28452 16 Nippon Kaiji Kyokai 

ABM DISCOVERY 9006643 180,00 172,33 30,50 15,30 10,93 21941 39110 16 Nippon Kaiji Kyokai 

ANTHIA 9238674 169,62 160,30 27,20 13,60 9,77 17697 29816 14 American Bureau of Shipping 

ZINA 9486465 181,10 172,00 30,00 14,80 10,20 23868 33862 15 American Bureau of Shipping 

BELLE ETOILE 9717254 169,37 161,21 27,20 13,60 9,82 17027 28230 16 Nippon Kaiji Kyokai 

AVENTURE K 8912259 166,63 158,81 27,20 13,60 9,77 16472 28024 16 Nippon Kaiji Kyokai 

ABYSSINIAN 9646728 180,00 176,75 30,00 14,70 9,70 24351 36064 17 American Bureau of Shipping 

DAIDY K 9615078 169,37 161,21 27,20 13,60 9,82 17019 28420 17 Nippon Kaiji Kyokai 

FOUR DIAMOND 9416446 180,00 174,40 30,00 14,70 9,86 23985 34000 15 Germanischer Lloyd 
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A.2 Regressió lineal dimensions principals 

A partir dels valors de la base de dades de l’Annex A, s’han realitzat una sèrie de regressions 
lineals per relacionar diferents dimensions principals i coeficients dels vaixell. A partir 
d’aquestes dades s’ha realitzat el dimensionament.  

 

 

Figura 49 Regressió lineal de la relació Lpp - DWT. 

 

L = 0,002 DWT+ 106,2 

0

50

100

150

200

250

25000 27000 29000 31000 33000 35000 37000 39000 41000

Es
lo

ra
 e

nt
re

 p
er

pe
nd

ic
ul

ar
s (

m
) 

Pes mort (t) 

Relació Lpp - DWT 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
182 

 
Figura 50 Regressió lineal B - DWT. 

 

 
Figura 51 regressió lineal D – DWT. 
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Figura 52 Regressió lineal T – DWT. 

 

 

 
Figura 53 Regrassió lineal T/D - Lpp. 
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A.3 Relacions adimensionals 

 

 
Figura 54 Relació adimensional Lpp/B. 

 

 

 

Figura 55 Relació adimensional Lpp/D. 

 

 

8,101265823 

5,650163934 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

0 5 10 15 20 25

Lpp/B 

12,54901961 

11,26339869 

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

0 5 10 15 20 25

Lpp/D 



 
 
 

 

 

 
 

185 

 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
186 

Annex B. Formes 
B.1 Modelació amb MaxSurf 

A continuació es mostren dues imatges extretes del programa MaxSurf Modeler de les 
formes del buc generades. 

 

 

Figura 56 Imatge tridimensional del buc generat amb el programa MaxSurf Moderler. 

 

 
Figura 57 Imatge tridimensional del buc generat amb el programa MaxSurf Modeler. 

 

B.2 Plànol de formes 

S’adjunta el plànol de formes del buc obtingut del programa MaxSurf Modeler. 
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Annex C. Disposició general 
C.1 Distribució genera 

A continuació s’adjunten els plànols de la disposició genera del vaixell. 

 

C.2 Distribució de les bodegues 

Es mostra la distribució dels volums interiors del buc. 

 

C.2 Distribució de cambra de màquines 

Seguidament es mostra la distribució interior de la cambra de màquines del vaixell. 
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Annex D. Resistència estructural 
D.1 Plànol quaderna mestra 

Es mostra el resultat final del espessors i reforços de la quaderna mestra del vaixell. 
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Annex E. Càlcul del desplaçament i 
centre de gravetat 
E.1 Càlculs realitzat amb el  MaxSurf 

En aquest apartat de l’annex s’adjunten les taules amb els càlculs dels desplaçaments de les 
diferents situacions de navegació realitzats amb el programa MaxSurf Stability. 

E.1.1 Situació de plena càrrega sortida 

 

Taula 55 Càlcul del desplaçament i centre de gravetat realitzat amb el programa MaxSurf Stability 
en situació de plena càrrega sortida. 

100% Càrrega 100% consums 

Element % Pes 
unitari (t) 

Pes total 
(t) 

Volum 
unitari 
(m3) 

Volum 
total 
(m3) 

Xg (m) Yg (m) Zg 
(m) 

Tripulació, 
queviures i 
pertrets 

100% 21,93 21,93   19,45 0,00 19,45 

Pic de popa 0% 1741,29 0,00 1698,82 0,00 7,00 0,00 0,55 

Doble Fons 
CM 

0% 236,83 0,00 231,05 0,00 29,20 0,00 0,00 

Doble Fons Z. 
Càrrega 

0% 3480,15 0,00 3395,26 0,00 108,78 0,00 0,00 

Pic de proa 0% 880,00 0,00 858,53 0,00 159,35 0,00 0,01 

TK llast 5 
inferior Er. 

0% 95,34 0,00 93,01 0,00 51,44 -12,35 1,50 

TK llast 5 
Inferior Br. 

0% 95,34 0,00 93,01 0,00 51,44 12,35 1,50 

TK llast 5 
superior Er. 

0% 290,36 0,00 283,28 0,00 42,18 -12,85 12,00 

TK llast 5 
superior Br. 

0% 288,10 0,00 281,08 0,00 42,28 12,85 12,00 

TK llast 4 
inferior Er. 

0% 151,21 0,00 147,53 0,00 68,80 -12,78 1,50 

TK llast 4 
Inferior Br. 

0% 151,21 0,00 147,53 0,00 68,80 12,78 1,50 

TK llast 4 
superior Er. 

0% 290,02 0,00 282,95 0,00 67,63 -12,85 12,00 
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TK llast 4 
superior Br. 

0% 290,02 0,00 282,95 0,00 67,63 12,85 12,00 

TK llast 3 
inferior Er. 

0% 154,21 0,00 150,45 0,00 93,12 -12,97 1,50 

TK llast 3 
Inferior Br. 

0% 154,21 0,00 150,45 0,00 93,12 12,97 1,50 

TK llast 3 
superior Er. 

0% 287,69 0,00 280,67 0,00 93,10 -12,82 12,00 

TK llast 3 
superior Br. 

0% 287,69 0,00 280,67 0,00 93,10 12,82 12,00 

TK llast 2 
inferior Er. 

0% 96,00 0,00 93,66 0,00 112,80 -12,68 1,50 

TK llast 2 
Inferior Br. 

0% 96,00 0,00 93,66 0,00 112,80 12,68 1,50 

TK llast 2 
superior Er. 

0% 277,42 0,00 270,65 0,00 118,36 -12,71 12,00 

TK llast 2 
superior Br. 

0% 277,42 0,00 270,65 0,00 118,36 12,71 12,00 

TK llast 1 
inferior Er. 

0% 1,50 0,00 1,46 0,00 131,65 -12,00 2,44 

TK llast 1 
Inferior Br. 

0% 1,50 0,00 1,46 0,00 131,65 12,00 2,44 

TK llast 1 
superior Er. 

0% 147,70 0,00 144,10 0,00 138,87 -12,20 12,00 

TK llast 1 
superior Br. 

0% 147,70 0,00 144,10 0,00 138,87 12,20 12,00 

Tk HFO 
magatzem 1 

100% 87,25 87,25 92,40 92,40 27,30 -2,75 4,00 

TK HFO 
magatzem 2 

100% 87,25 87,25 92,40 92,40 27,30 2,75 4,00 

Tk HFO 
magatzem 3 

100% 196,32 196,32 207,90 207,90 27,30 -2,75 10,50 

Tk HFO 
magatzem 4 

100% 196,32 196,32 207,90 207,90 27,30 2,75 10,50 

Tk HFO 
magatzem 5 

100% 178,47 178,47 189,00 189,00 27,30 -8,00 10,50 
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TK HFO 
magatzem 6 

100% 178,47 178,47 189,00 189,00 27,30 8,00 10,50 

Tk HFO 
magatzem 7 

100% 127,48 127,48 135,00 135,00 23,70 -8,00 10,50 

TK HFO 
magatzem 8 

100% 127,48 127,48 135,00 135,00 23,70 8,00 10,50 

TKk HFO 
magatzem 9 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 -8,00 7,50 

TK HFO 
magatzem 10 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 8,00 7,50 

TK HFO Servei 
diari Er. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 -8,00 10,50 

TK HFO Servei 
Diari Br. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 8,00 10,50 

TK HFO 
Sedimentació 
Er. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 13,20 -8,00 10,50 

TK HFO 
Sedimentació 
Br. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 13,20 8,00 10,50 

Tk DO 
magatzem Er. 

100% 41,33 41,33 49,20 49,20 20,50 -11,50 13,50 

TK DO 
magatzem Br. 

100% 41,33 41,33 49,20 49,20 20,50 11,50 13,50 

TK DO Servei 
Diari Er. 

100% 22,68 22,68 27,00 27,00 20,70 -8,00 13,50 

TK DO Servei 
Diari Br. 

100% 22,68 22,68 27,00 27,00 20,70 8,00 13,50 

TK OLI 
Magatzem Er. 

100% 6,62 6,62 7,20 7,20 9,00 -9,50 10,50 

TK OLI 
Magatzem Br. 

100% 6,62 6,62 7,20 7,20 9,00 9,50 10,50 

TK OLI m. aux 
Er. 

100% 8,61 8,61 9,36 9,36 18,60 -8,60 13,50 

TK OLI m. aux 
Br. 

100% 8,61 8,61 9,36 9,36 18,60 8,60 13,50 

Càrrega 
Bodega 5 

100% 65,04 6504,08 8340,18 8340,18 42,29 0,00 8,16 
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Càrrega 
Bodega 4 

100% 64,04 6403,91 8339,97 8339,97 67,65 0,00 8,14 

Càrrega 
Bodega 3 

100% 64,73 6472,63 8299,85 8299,85 93,13 0,00 8,14 

Càrrega 
Bodega 2 

100% 64,31 6431,32 8246,88 8246,88 118,56 0,00 8,16 

Càrrega 
Bodega 1 

100% 57,93 5792,94 7428,29 7428,29 143,83 0,00 8,53 

TL OLI Servei 
diari Er. 

100% 3,31 3,31 3,60 3,60 15,00 -12,00 13,50 

TL OLI Servei 
diari Br. 

100% 3,31 3,31 3,60 3,60 15,00 12,00 13,50 

TK Lodos 0% 10,20 0,00 10,80 0,00 24,60 0,00 2,00 

TK Derrames 
Er. 

0% 18,13 0,00 19,20 0,00 24,60 -3,50 2,00 

TK Derrames 
Br. 

0% 18,13 0,00 19,20 0,00 24,60 3,50 2,00 

Total  12157,41 33480,90 11707,49 1981,32 88,12 0,00 8,31 
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E.1.2 Situació de plena càrrega arribada 

 

Taula 56 Càlcul del desplaçament i centre de gravetat realitzat amb el programa MaxSurf Stability 
en situació de plena càrrega arribada. 

100% Càrrega 10% consums 

Element % Pes 
unitari 
(t) 

Pes 
total (t) 

Volum 
unitari 
(m3) 

Volum 
totla 
(m3) 

Xg (m) Yg 
(m) 

Zg (m) 

Tripulació, queviures 
i pertrets 

100
% 

21,93 21,93   19,45 0,00 22,23 

Pic de popa 0% 1741,29 0,00 1698,82 0,00 7,00 0,00 0,55 

Doble Fons CM 0% 236,83 0,00 231,05 0,00 29,20 0,00 0,00 

Doble Fons Z. 
Càrrega 

0% 3480,15 0,00 3395,26 0,00 108,7
8 

0,00 0,00 

Pic de proa 0% 880,00 0,00 858,53 0,00 159,3
5 

0,00 0,01 

TK llast 5 inferior Er. 0% 95,34 0,00 93,01 0,00 51,44 -
12,35 

1,50 

TK llast 5 Inferior Br. 0% 95,34 0,00 93,01 0,00 51,44 12,35 1,50 

TK llast 5 superior 
Er. 

0% 290,36 0,00 283,28 0,00 42,18 -
12,85 

12,00 

TK llast 5 superior 
Br. 

0% 288,10 0,00 281,08 0,00 42,28 12,85 12,00 

TK llast 4 inferior Er. 0% 151,21 0,00 147,53 0,00 68,80 -
12,78 

1,50 

TK llast 4 Inferior Br. 0% 151,21 0,00 147,53 0,00 68,80 12,78 1,50 

TK llast 4 superior 
Er. 

0% 290,02 0,00 282,95 0,00 67,63 -
12,85 

12,00 

TK llast 4 superior 
Br. 

0% 290,02 0,00 282,95 0,00 67,63 12,85 12,00 

TK llast 3 inferior Er. 0% 154,21 0,00 150,45 0,00 93,12 -
12,97 

1,50 

TK llast 3 Inferior Br. 0% 154,21 0,00 150,45 0,00 93,12 12,97 1,50 

TK llast 3 superior 
Er. 

0% 287,69 0,00 280,67 0,00 93,10 -
12,82 

12,00 

TK llast 3 superior 
Br. 

0% 287,69 0,00 280,67 0,00 93,10 12,82 12,00 

TK llast 2 inferior Er. 0% 96,00 0,00 93,66 0,00 112,8
0 

-
12,68 

1,50 



Annex E. Càlcul del desplaçament i centre de gravetat 
 
 

 

 

 
 

197 

TK llast 2 Inferior Br. 0% 96,00 0,00 93,66 0,00 112,8
0 

12,68 1,50 

TK llast 2 superior 
Er. 

0% 277,42 0,00 270,65 0,00 118,3
6 

-
12,71 

12,00 

TK llast 2 superior 
Br. 

0% 277,42 0,00 270,65 0,00 118,3
6 

12,71 12,00 

TK llast 1 inferior Er. 0% 1,50 0,00 1,46 0,00 131,6
5 

-
12,00 

2,44 

TK llast 1 Inferior Br. 0% 1,50 0,00 1,46 0,00 131,6
5 

12,00 2,44 

TK llast 1 superior 
Er. 

0% 147,70 0,00 144,10 0,00 138,8
7 

-
12,20 

12,00 

TK llast 1 superior 
Br. 

0% 147,70 0,00 144,10 0,00 138,8
7 

12,20 12,00 

Tk HFO magatzem 1 10% 87,25 8,73 92,40 9,24 27,30 -2,75 2,20 

TK HFO magatzem 2 10% 87,25 8,73 92,40 9,24 27,30 2,75 2,20 

Tk HFO magatzem 3 10% 196,32 19,63 207,90 20,79 27,30 -2,75 6,45 

Tk HFO magatzem 4 10% 196,32 19,63 207,90 20,79 27,30 2,75 6,45 

Tk HFO magatzem 5 10% 178,47 17,85 189,00 18,90 27,30 -8,00 6,45 

TK HFO magatzem 6 10% 178,47 17,85 189,00 18,90 27,30 8,00 6,45 

Tk HFO magatzem 7 10% 127,48 12,75 135,00 13,50 23,70 -8,00 6,45 

TK HFO magatzem 8 10% 127,48 12,75 135,00 13,50 23,70 8,00 6,45 

TKk HFO magatzem 
9 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 -8,00 6,15 

TK HFO magatzem 
10 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 8,00 6,15 

TK HFO Servei diari 
Er. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 -8,00 9,15 

TK HFO Servei Diari 
Br. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 8,00 9,15 

TK HFO 
Sedimentació Er. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 13,20 -8,00 9,15 

TK HFO 
Sedimentació Br. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 13,20 8,00 9,15 

Tk DO magatzem Er. 10% 41,33 4,13 49,20 4,92 20,50 -
11,50 

12,15 
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TK DO magatzem Br. 10% 41,33 4,13 49,20 4,92 20,50 11,50 12,15 

TK DO Servei Diari 
Er. 

10% 22,68 2,27 27,00 2,70 20,70 -8,00 12,15 

TK DO Servei Diari 
Br. 

10% 22,68 2,27 27,00 2,70 20,70 8,00 12,15 

TK OLI Magatzem Er. 10% 6,62 0,66 7,20 0,72 9,00 -9,50 9,15 

TK OLI Magatzem Br. 10% 6,62 0,66 7,20 0,72 9,00 9,50 9,15 

TK OLI m. aux Er. 10% 8,61 0,86 9,36 0,94 18,60 -8,60 12,15 

TK OLI m. aux Br. 10% 8,61 0,86 9,36 0,94 18,60 8,60 12,15 

TL OLI Servei diari Er. 10% 3,31 0,33 3,60 0,36 15,00 -
12,00 

12,15 

TL OLI Servei diari 
Br. 

10% 3,31 0,33 3,60 0,36 15,00 12,00 12,15 

TK Lodos 50% 10,20 5,10 10,80 5,40 24,60 0,00 2,75 

TK Derrames Er. 50% 18,13 9,07 19,20 9,60 24,60 -3,50 3,00 

TK Derrames Br. 50% 18,13 9,07 19,20 9,60 24,60 3,50 3,00 

Càrrega Bodega 5 100
% 

65,04 6504,08 8340,18 8340,18 42,29 0,00 8,16 

Càrrega Bodega 4 100
% 

64,04 6403,91 8339,97 8339,97 67,65 0,00 8,14 

Càrrega Bodega 3 100
% 

64,73 6472,63 8299,85 8299,85 93,13 0,00 8,14 

Càrrega Bodega 2 100
% 

64,31 6431,32 8246,88 8246,88 118,5
6 

0,00 8,16 

Càrrega Bodega 1 100
% 

57,93 5792,94 7428,29 7428,29 143,8
3 

0,00 8,53 

Total  12157,4
1 

31835,4
5 

52362,66 40877,9
0 

91,47 0,00 8,21 
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E.1.3 Situació de llast sortida 

 

Taula 57 Càlcul del desplaçament i centre de gravetat realitzat amb el programa MaxSurf Stability 
en situació de llast sortida. 

100% Càrrega 10% consums 

Element % Pes 
unitari (t) 

Pes total 
(t) 

Volum 
unitari (m3) 

Volum 
totla (m3) 

Xg (m) Yg (m) Zg 
(m) 

Tripulació, 
queviures i 
pertrets 

100% 21,93 21,93   19,45 0,00 22,23 

Pic de popa 100% 1741,29 1741,29 1698,82 1698,82 2,31 0,00 11,51 

Doble Fons CM 100% 236,83 236,83 231,05 231,05 22,25 0,00 1,31 

Doble Fons Z. 
Càrrega 

100% 3480,15 3480,15 3395,26 3395,26 91,97 0,00 0,87 

Pic de proa 100% 880,00 880,00 858,53 858,53 162,19 0,00 9,10 

TK llast 5 
inferior Er. 

100% 95,34 95,34 93,01 93,01 44,84 -12,99 3,06 

TK llast 5 
Inferior Br. 

100% 95,34 95,34 93,01 93,01 44,84 12,99 3,06 

TK llast 5 
superior Er. 

100% 290,36 290,36 283,28 283,28 42,17 -12,85 13,50 

TK llast 5 
superior Br. 

100% 288,10 288,10 281,08 281,08 42,26 12,85 13,50 

TK llast 4 
inferior Er. 

100% 151,21 151,21 147,53 147,53 67,84 -13,18 2,83 

TK llast 4 
Inferior Br. 

100% 151,21 151,21 147,53 147,53 67,84 13,18 2,83 

TK llast 4 
superior Er. 

100% 290,02 290,02 282,95 282,95 67,64 -12,85 13,50 

TK llast 4 
superior Br. 

100% 290,02 290,02 282,95 282,95 67,64 12,85 13,50 

TK llast 3 
inferior Er. 

100% 154,21 154,21 150,45 150,45 93,00 -13,19 2,79 

TK llast 3 
Inferior Br. 

100% 154,21 154,21 150,45 150,45 93,00 13,19 2,79 
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TK llast 3 
superior Er. 

100% 287,69 287,69 280,67 280,67 93,12 -12,84 13,50 

TK llast 3 
superior Br. 

100% 287,69 287,69 280,67 280,67 93,12 12,84 13,50 

TK llast 2 
inferior Er. 

100% 96,00 96,00 93,66 93,66 115,82 -12,88 2,89 

TK llast 2 
Inferior Br. 

100% 96,00 96,00 93,66 93,66 115,82 12,88 2,89 

TK llast 2 
superior Er. 

100% 277,42 277,42 270,65 270,65 118,47 -12,77 13,52 

TK llast 2 
superior Br. 

100% 277,42 277,42 270,65 270,65 118,47 12,77 13,52 

TK llast 1 
inferior Er. 

100% 1,50 1,50 1,46 1,46 132,80 -12,23 3,56 

TK llast 1 
Inferior Br. 

100% 1,50 1,50 1,46 1,46 132,80 12,23 3,56 

TK llast 1 
superior Er. 

100% 147,70 147,70 144,10 144,10 139,66 -12,33 13,59 

TK llast 1 
superior Br. 

100% 147,70 147,70 144,10 144,10 139,66 12,33 13,59 

Tk HFO 
magatzem 1 

100% 87,25 87,25 92,40 92,40 27,30 -2,75 4,00 

TK HFO 
magatzem 2 

100% 87,25 87,25 92,40 92,40 27,30 2,75 4,00 

Tk HFO 
magatzem 3 

100% 196,32 196,32 207,90 207,90 27,30 -2,75 10,50 

Tk HFO 
magatzem 4 

100% 196,32 196,32 207,90 207,90 27,30 2,75 10,50 

Tk HFO 
magatzem 5 

100% 178,47 178,47 189,00 189,00 27,30 -8,00 10,50 

TK HFO 
magatzem 6 

100% 178,47 178,47 189,00 189,00 27,30 8,00 10,50 

Tk HFO 
magatzem 7 

100% 127,48 127,48 135,00 135,00 23,70 -8,00 10,50 

TK HFO 
magatzem 8 

100% 127,48 127,48 135,00 135,00 23,70 8,00 10,50 



Annex E. Càlcul del desplaçament i centre de gravetat 
 
 

 

 

 
 

201 

TKk HFO 
magatzem 9 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 -8,00 7,50 

TK HFO 
magatzem 10 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 8,00 7,50 

TK HFO Servei 
diari Er. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 -8,00 10,50 

TK HFO Servei 
Diari Br. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 19,20 8,00 10,50 

TK HFO 
Sedimentació 
Er. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 13,20 -8,00 10,50 

TK HFO 
Sedimentació 
Br. 

100% 84,99 84,99 90,00 90,00 13,20 8,00 10,50 

Tk DO 
magatzem Er. 

100% 41,33 41,33 49,20 49,20 20,50 -11,50 13,50 

TK DO 
magatzem Br. 

100% 41,33 41,33 49,20 49,20 20,50 11,50 13,50 

TK DO Servei 
Diari Er. 

100% 22,68 22,68 27,00 27,00 20,70 -8,00 13,50 

TK DO Servei 
Diari Br. 

100% 22,68 22,68 27,00 27,00 20,70 8,00 13,50 

TK OLI 
Magatzem Er. 

100% 6,62 6,62 7,20 7,20 9,00 -9,50 10,50 

TK OLI 
Magatzem Br. 

100% 6,62 6,62 7,20 7,20 9,00 9,50 10,50 

TK OLI m. aux 
Er. 

100% 8,61 8,61 9,36 9,36 18,60 -8,60 13,50 

TK OLI m. aux 
Br. 

100% 8,61 8,61 9,36 9,36 18,60 8,60 13,50 

TL OLI Servei 
diari Er. 

100% 3,31 3,31 3,60 3,60 15,00 -12,00 13,50 



Disseny d’un Bulk Carrier Handysize 
 
 

 
 
202 

TL OLI Servei 
diari Br. 

100% 3,31 3,31 3,60 3,60 15,00 12,00 13,50 

TK Lodos 0% 10,20 0,00 10,80 0,00 24,60 0,00 2,00 

TK Derrames Er. 0% 18,13 0,00 19,20 0,00 24,60 -3,50 2,00 

TK Derrames Br. 0% 18,13 0,00 19,20 0,00 24,60 3,50 2,00 

Llast Bodega 4 100% 85,49 8549,00 8339,97 8339,97 67,65 0,00 8,14 

Càrrega Bodega 
2 

100% 84,53 8453,00 8246,88 8246,88 118,56 0,00 8,16 

Total  12011,39 28796,91 28294,33 28245,13 83,37 0,00 7,86 

 

E.1.4 Situació de llast arribada 

 

Taula 58 Càlcul del desplaçament i centre de gravetat realitzat amb el programa MaxSurf Stability 
en situació de llast arribada. 

100% Càrrega 10% consums 

Element % Pes 
unitari 
(t) 

Pes total 
(t) 

Volum 
unitari (m3) 

Volum 
totla (m3) 

Xg (m) Yg (m) Zg (m) 

Tripulació, 
queviures i 
pertrets 

100% 21,93 21,93   19,45 0,00 19,45 

Pic de popa 100% 1741,29 1741,29 1698,82 1698,82 2,31 0,00 11,51 

Doble Fons 
CM 

100% 236,83 236,83 231,05 231,05 22,25 0,00 1,31 

Doble Fons Z. 
Càrrega 

100% 3480,15 3480,15 3395,26 3395,26 91,97 0,00 0,87 

Pic de proa 100% 880,00 880,00 858,53 858,53 162,19 0,00 9,10 

TK llast 5 
inferior Er. 

100% 95,34 95,34 93,01 93,01 44,84 -12,99 3,06 

TK llast 5 
Inferior Br. 

100% 95,34 95,34 93,01 93,01 44,84 12,99 3,06 
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TK llast 5 
superior Er. 

100% 290,36 290,36 283,28 283,28 42,17 -12,85 13,50 

TK llast 5 
superior Br. 

100% 288,10 288,10 281,08 281,08 42,26 12,85 13,50 

TK llast 4 
inferior Er. 

100% 151,21 151,21 147,53 147,53 67,84 -13,18 2,83 

TK llast 4 
Inferior Br. 

100% 151,21 151,21 147,53 147,53 67,84 13,18 2,83 

TK llast 4 
superior Er. 

100% 290,02 290,02 282,95 282,95 67,64 -12,85 13,50 

TK llast 4 
superior Br. 

100% 290,02 290,02 282,95 282,95 67,64 12,85 13,50 

TK llast 3 
inferior Er. 

100% 154,21 154,21 150,45 150,45 93,00 -13,19 2,79 

TK llast 3 
Inferior Br. 

100% 154,21 154,21 150,45 150,45 93,00 13,19 2,79 

TK llast 3 
superior Er. 

100% 287,69 287,69 280,67 280,67 93,12 -12,84 13,50 

TK llast 3 
superior Br. 

100% 287,69 287,69 280,67 280,67 93,12 12,84 13,50 

TK llast 2 
inferior Er. 

100% 96,00 96,00 93,66 93,66 115,82 -12,88 2,89 

TK llast 2 
Inferior Br. 

100% 96,00 96,00 93,66 93,66 115,82 12,88 2,89 

TK llast 2 
superior Er. 

100% 277,42 277,42 270,65 270,65 118,47 -12,77 13,52 

TK llast 2 
superior Br. 

100% 277,42 277,42 270,65 270,65 118,47 12,77 13,52 

TK llast 1 
inferior Er. 

100% 1,50 1,50 1,46 1,46 132,80 -12,23 3,56 

TK llast 1 
Inferior Br. 

100% 1,50 1,50 1,46 1,46 132,80 12,23 3,56 

TK llast 1 
superior Er. 

100% 147,70 147,70 144,10 144,10 139,66 -12,33 13,59 

TK llast 1 
superior Br. 

100% 147,70 147,70 144,10 144,10 139,66 12,33 13,59 
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Tk HFO 
magatzem 1 

10% 87,25 8,73 92,40 9,24 27,30 -2,75 2,20 

TK HFO 
magatzem 2 

10% 87,25 8,73 92,40 9,24 27,30 2,75 2,20 

Tk HFO 
magatzem 3 

10% 196,32 19,63 207,90 20,79 27,30 -2,75 6,45 

Tk HFO 
magatzem 4 

10% 196,32 19,63 207,90 20,79 27,30 2,75 6,45 

Tk HFO 
magatzem 5 

10% 178,47 17,85 189,00 18,90 27,30 -8,00 6,45 

TK HFO 
magatzem 6 

10% 178,47 17,85 189,00 18,90 27,30 8,00 6,45 

Tk HFO 
magatzem 7 

10% 127,48 12,75 135,00 13,50 23,70 -8,00 6,45 

TK HFO 
magatzem 8 

10% 127,48 12,75 135,00 13,50 23,70 8,00 6,45 

TKk HFO 
magatzem 9 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 -8,00 6,15 

TK HFO 
magatzem 10 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 8,00 6,15 

TK HFO 
Servei diari 
Er. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 -8,00 9,15 

TK HFO 
Servei Diari 
Br. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 19,20 8,00 9,15 

TK HFO 
Sedimentació 
Er. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 13,20 -8,00 9,15 

TK HFO 
Sedimentació 
Br. 

10% 84,99 8,50 90,00 9,00 13,20 8,00 9,15 

Tk DO 
magatzem Er. 

10% 41,33 4,13 49,20 4,92 20,50 -11,50 12,15 

TK DO 
magatzem 
Br. 

10% 41,33 4,13 49,20 4,92 20,50 11,50 12,15 
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TK DO Servei 
Diari Er. 

10% 22,68 2,27 27,00 2,70 20,70 -8,00 12,15 

TK DO Servei 
Diari Br. 

10% 22,68 2,27 27,00 2,70 20,70 8,00 12,15 

TK OLI 
Magatzem 
Er. 

10% 6,62 0,66 7,20 0,72 9,00 -9,50 9,15 

TK OLI 
Magatzem 
Br. 

10% 6,62 0,66 7,20 0,72 9,00 9,50 9,15 

TK OLI m. aux 
Er. 

10% 8,61 0,86 9,36 0,94 18,60 -8,60 12,15 

TK OLI m. aux 
Br. 

10% 8,61 0,86 9,36 0,94 18,60 8,60 12,15 

TL OLI Servei 
diari Er. 

10% 3,31 0,33 3,60 0,36 15,00 -12,00 12,15 

TL OLI Servei 
diari Br. 

10% 3,31 0,33 3,60 0,36 15,00 12,00 12,15 

TK Lodos 50% 10,20 5,10 10,80 5,40 24,60 0,00 2,75 

TK Derrames 
Er. 

50% 18,13 9,07 19,20 9,60 24,60 -3,50 3,00 

TK Derrames 
Br. 

50% 18,13 9,07 19,20 9,60 24,60 3,50 3,00 

Llast Bodega 
4 

100 84,53 8453,00 8339,97 8339,97 118,56 0,00 8,16 

Càrrega 
Bodega 2 

100 85,49 8549,00 8246,88 8246,88 67,65 0,00 8,14 

Total  12011,39 27151,46 28294,33 26486,55 87,01 0,00 7,72 
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Annex F. Estabilitat 
En aquest Annex es mostren els resultats detalls obtinguts amb el programa MaxSurf 
Stability. Un cop activats els criteris que es volen analitzar, mostrats en l’apartat 8.1, el 
programa automàticament comprova si els vaixell passa favorablement els criteris o no. 

 

F.1 Situació de plena càrrega sortida 

Taula 59 Resultats de l’anàlisi d'estabilitat realitzatamb el programa MaxSurf Stability en situació 
de plena càrrega sortida. 

Code Criteria Value Units Actual Status 

GZ curve criteria Value of max. GZ 1,7 m 2,305 Pass 

GZ curve criteria Angle of max. GZ 25 deg 37,3 Pass 

GZ curve criteria Angle of equilibrium 10 deg 0 Pass 

GZ curve criteria GZ area between limits type 1 - 
standard 

3,1513 m.deg 4,0566 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Angle of equilibrium - GZ derived 
wind heeling arm 

15 deg 21,8 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Ratio of equilibrium angles - GZ 
area derived heeling arm -- used 
to determine phi2 

100 % 60,7 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.3: IMO roll back angle 21,5 deg   

Ch 9. Optional Stability 
Requirements for Ships 
without Documents of 
Authorisation Carrying 
Partial Cargos of Grain 

9.1.5 IMO required GM for ships 
carrying grain MSC.23(59) 

0,055 m   

SOLAS, II-1/8 8.2.3.3: Maximum residual GZ 
(method 1) 

   Pass 

 8.2.3.3: Passenger crowding 
heeling arm 

0,04 m 2,305 Pass 

 8.2.3.3: Launching heeling 
moment 

0,04 m 2,305 Pass 

 8.2.3.3: Wind heeling arm 0,04 m 2,301 Pass 

      
SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 

(intermediate stages) 
0,05 m 2,305 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive stability 
(intermediate stages) 

7 deg 86,6 Pass 
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SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line immersion - GZ 
based (EquilAngle ratio) 

100 % 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 2,305 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 4,656 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: 
angle of equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium 10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - Design 
criteria applicable to all 
ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 0,1 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be 
greater than (<=) 

80 % 0,73 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less 
than (>=) 

100 % 309,2 Pass 

      
267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 
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267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.2: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 2,305 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.3: Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.4: Initial GMt 0,15 m 4,656 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.3: Severe wind and rolling    Pass 

 Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 0,1 Pass 

 Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be 
greater than (<=) 

80 % 0,73 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be less 
than (>=) 

100 % 413,7 Pass 

      
      
2.6 MODUs 2.6.3.1.1 Ratio of areas type 3 140 % 170441,8 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.2 Ratio of areas type 3 130 % 170441,8 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.3 Range of positive 
stability 

0 deg 86,6 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.a Angle of equilibrium 12 deg 0 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.b Angle of equilibrium ratio 100 % 0,03 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.2 GZ area between limits type 
1 

4,2972 m.deg 53,1061 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.3.a Value of GMt at 0,3 m 4,656 Pass 

Ch 9. Optional Stability 
Requirements for Ships 
without Documents of 
Authorisation Carrying 
Partial Cargos of Grain 

9.1.5 Value of GMt at 0,055 m 4,656 Pass 

MSC.216(82) Probabilistic Damage Subdivision 
Index s-factor MSC.216(82) 

0  1 Pass 
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MSC.19(58) Probabilistic Damage Subdivision 
Index s-factor MSC.19(58) 

0  1 Pass 

 angle of equilibrium must be less 
than immersion angle of 
PotentialDfloodingPoints 

n/a deg n/a  

 angle of equilibrium must be less 
than immersion angle of 
DeckEdge 

14,7 deg Pass  

 Actual value of max. GZ  m 2,305  

 Actual value of range of positive 
stability 

 deg 86,6  

Regulation 25A 2a 2a: Initial GMo 0,15 m 4,656 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

Regulation 25A 2b 2b ii: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 2,305 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iii: Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iv: Initial GMo 0,15 m 4,656 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.1 Initial GMo in port 0,15 m 4,656 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.2 Max GZ at 30 or greater 0,2 m 2,305 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.3 Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.4 Initial GMo at sea 0,15 m 4,656 Pass 
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Figura 52 Corba de braços adreçants en situació de plena càrrega sortida obtinguda de l'anàlisi d'estabilitat. 
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F.2 Situació de plena càrrega arribada 

 

Taula 60 Resultats de l'anàlisi d'estabilitat realitzat amb el programa MaxSurf Stability en situació 
de plena càrrega arribada. 
Code Criteria Value Units Actual Status 

GZ curve criteria Value of max. GZ 1,7 m 2,305 Pass 

GZ curve criteria Angle of max. GZ 25 deg 37,3 Pass 

GZ curve criteria Angle of equilibrium 10 deg 0 Pass 

GZ curve criteria GZ area between limits type 
1 - standard 

3,1513 m.deg 4,0566 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Angle of equilibrium - GZ 
derived wind heeling arm 

15 deg 21,8 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Ratio of equilibrium angles - 
GZ area derived heeling arm 
-- used to determine phi2 

100 % 60,7 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.3: IMO roll back angle 21,5 deg   

Ch 9. Optional 
Stability 
Requirements for 
Ships without 
Documents of 
Authorisation 
Carrying Partial 
Cargos of Grain 

9.1.5 IMO required GM for 
ships carrying grain 
MSC.23(59) 

0,055 m   

SOLAS, II-1/8 8.2.3.3: Maximum residual 
GZ (method 1) 

   Pass 

 8.2.3.3: Passenger crowding 
heeling arm 

0,04 m 2,305 Pass 

 8.2.3.3: Launching heeling 
moment 

0,04 m 2,305 Pass 

 8.2.3.3: Wind heeling arm 0,04 m 2,301 Pass 

      

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 
(intermediate stages) 

0,05 m 2,305 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive 
stability (intermediate stages) 

7 deg 86,6 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line immersion - 
GZ based (EquilAngle ratio) 

100 % 0 Pass 
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A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 2,305 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ 

25 deg 37,3 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 4,656 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: 
angle of equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.6: Turn: angle of 
equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 

 Angle of steady heel shall not 
be greater than (<=) 

16 deg 0,1 Pass 

 Angle of steady heel / Deck 
edge immersion angle shall 
not be greater than (<=) 

80 % 0,73 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be 
less than (>=) 

100 % 309,2 Pass 

      

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 
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267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 2,305 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.3: Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.2.4: Initial GMt 0,15 m 4,656 Pass 

267(85) Ch2 - General 
Criteria 

2.3: Severe wind and rolling    Pass 

 Angle of steady heel shall not 
be greater than (<=) 

16 deg 0,1 Pass 

 Angle of steady heel / Deck 
edge immersion angle shall 
not be greater than (<=) 

80 % 0,73 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be 
less than (>=) 

100 % 413,7 Pass 

      

2.6 MODUs 2.6.3.1.1 Ratio of areas type 
3 

140 % 170441,8 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.2 Ratio of areas type 
3 

130 % 170441,8 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.3 Range of positive 
stability 

0 deg 86,6 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.a Angle of equilibrium 12 deg 0 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.b Angle of equilibrium 
ratio 

100 % 0,03 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.2 GZ area between limits 
type 1 

4,2972 m.deg 53,1061 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.3.a Value of GMt at 0,3 m 4,656 Pass 

Ch 9. Optional 
Stability 
Requirements for 
Ships without 
Documents of 
Authorisation 
Carrying Partial 

9.1.5 Value of GMt at 0,055 m 4,656 Pass 
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Cargos of Grain 

MSC.216(82) Probabilistic Damage 
Subdivision Index s-factor 
MSC.216(82) 

0  1 Pass 

MSC.19(58) Probabilistic Damage 
Subdivision Index s-factor 
MSC.19(58) 

0  1 Pass 

 angle of equilibrium must be 
less than immersion angle of 
PotentialDfloodingPoints 

n/a deg n/a  

 angle of equilibrium must be 
less than immersion angle of 
DeckEdge 

14,7 deg Pass  

 Actual value of max. GZ  m 2,305  

 Actual value of range of 
positive stability 

 deg 86,6  

Regulation 25A 2a 2a: Initial GMo 0,15 m 4,656 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

Regulation 25A 2b 2b ii: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 2,305 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iii: Angle of maximum GZ 25 deg 37,3 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iv: Initial GMo 0,15 m 4,656 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.1 Initial GMo in port 0,15 m 4,656 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 30 3,1513 m.deg 36,5864 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 40 5,1566 m.deg 59,387 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 30 to 40 1,7189 m.deg 22,8006 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.2 Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 2,305 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.3 Angle of maximum 
GZ 

25 deg 37,3 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.4 Initial GMo at sea 0,15 m 4,656 Pass 
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Figura 58 Corba de braços adreçants obtinguda de l'analisi d'estabilitat. 
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F.3 Llast sortida 

 

Taula 61 Reslultats de l'anàlis d'estabilitat realitzat amb el programa MaxSurf Stability en situació 
de llast sortida. 
Code Criteria Value Units Actual Status 

GZ curve criteria Value of max. GZ 1,7 m 3,768 Pass 

GZ curve criteria Angle of max. GZ 25 deg 40 Pass 

GZ curve criteria Angle of equilibrium 10 deg 0 Pass 

GZ curve criteria GZ area between limits type 
1 - standard 

3,1513 m.deg 5,3887 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Angle of equilibrium - GZ 
derived wind heeling arm 

15 deg 27,5 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Ratio of equilibrium angles - 
GZ area derived heeling arm 
-- used to determine phi2 

100 % 40,1 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.3: IMO roll back angle 21,7 deg   

Ch 9. Optional 
Stability 
Requirements for 
Ships without 
Documents of 
Authorisation 
Carrying Partial 
Cargos of Grain 

9.1.5 IMO required GM for 
ships carrying grain 
MSC.23(59) 

0,075 m   

SOLAS, II-1/8 8.2.3.3: Maximum residual 
GZ (method 1) 

   Pass 

 8.2.3.3: Passenger crowding 
heeling arm 

0,04 m 3,768 Pass 

 8.2.3.3: Launching heeling 
moment 

0,04 m 3,768 Pass 

 8.2.3.3: Wind heeling arm 0,04 m 3,762 Pass 

      

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 
(intermediate stages) 

0,05 m 3,768 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive 
stability (intermediate stages) 

7 deg 94,3 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line immersion 
- GZ based (EquilAngle ratio) 

100 % 0,04 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 50,5142 Pass 
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ships 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 86,9753 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 36,461 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,768 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ 

25 deg 40 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 6,122 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: 
angle of equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.6: Turn: angle of 
equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.2.2: Severe wind and 
rolling 

   Pass 

 Angle of steady heel shall not 
be greater than (<=) 

16 deg 0,2 Pass 

 Angle of steady heel / Deck 
edge immersion angle shall 
not be greater than (<=) 

80 % 0,59 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be 
less than (>=) 

100 % 351,23 Pass 

      

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 50,5142 Pass 
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267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 86,9753 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 36,461 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,768 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.3: Angle of maximum GZ 25 deg 40 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.4: Initial GMt 0,15 m 6,122 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.3: Severe wind and rolling    Pass 

 Angle of steady heel shall not 
be greater than (<=) 

16 deg 0,2 Pass 

 Angle of steady heel / Deck 
edge immersion angle shall 
not be greater than (<=) 

80 % 0,59 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be 
less than (>=) 

100 % 469,9 Pass 

      

2.6 MODUs 2.6.3.1.1 Ratio of areas type 
3 

140 % 212116,42 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.2 Ratio of areas type 
3 

130 % 212116,42 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.3 Range of positive 
stability 

0 deg 94,3 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.a Angle of equilibrium 12 deg 0 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.b Angle of equilibrium 
ratio 

100 % -0,02 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.2 GZ area between limits 
type 1 

4,2972 m.deg 86,9606 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.3.a Value of GMt at 0,3 m 6,122 Pass 

Ch 9. Optional 
Stability 
Requirements for 
Ships without 
Documents of 
Authorisation 
Carrying Partial 
Cargos of Grain 

9.1.5 Value of GMt at 0,075 m 6,122 Pass 

MSC.216(82) Probabilistic Damage 0  1 Pass 
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Subdivision Index s-factor 
MSC.216(82) 

MSC.19(58) Probabilistic Damage 
Subdivision Index s-factor 
MSC.19(58) 

0  1 Pass 

 angle of equilibrium must be 
less than immersion angle of 
PotentialDfloodingPoints 

n/a deg n/a  

 angle of equilibrium must be 
less than immersion angle of 
DeckEdge 

27,1 deg Pass  

 Actual value of max. GZ  m 3,768  

 Actual value of range of 
positive stability 

 deg 94,3  

Regulation 25A 2a 2a: Initial GMo 0,15 m 6,122 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 50,5142 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 86,9753 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 36,461 Pass 

Regulation 25A 2b 2b ii: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 3,768 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iii: Angle of maximum GZ 25 deg 40 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iv: Initial GMo 0,15 m 6,122 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.1 Initial GMo in port 0,15 m 6,122 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 30 3,1513 m.deg 50,5142 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 40 5,1566 m.deg 86,9753 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 30 to 40 1,7189 m.deg 36,461 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.2 Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,768 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.3 Angle of maximum 
GZ 

25 deg 40 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.4 Initial GMo at sea 0,15 m 6,122 Pass 
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Figura 59 Corba de braços adreçats obtinguda de l'anàlisi d'estabilitat
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F.4 Llast arribada 

 

Taula 62 Resultats de l'anàlisi d'estabilitat realitzat amb el programa MaxSurf Stability e situació de 
llast arribada. 
Code Criteria Value Units Actual Status 

GZ curve criteria Value of max. GZ 1,7 m 3,928 Pass 

GZ curve criteria Angle of max. GZ 25 deg 40,9 Pass 

GZ curve criteria Angle of equilibrium 10 deg 0 Pass 

GZ curve criteria GZ area between limits type 
1 - standard 

3,1513 m.deg 5,6524 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Angle of equilibrium - GZ 
derived wind heeling arm 

15 deg 28,4 Pass 

Derived heeling arm 
criteria 

Ratio of equilibrium angles - 
GZ area derived heeling arm 
-- used to determine phi2 

100 % 37,8 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.3: IMO roll back angle 21,6 deg   

Ch 9. Optional 
Stability 
Requirements for 
Ships without 
Documents of 
Authorisation 
Carrying Partial 
Cargos of Grain 

9.1.5 IMO required GM for 
ships carrying grain 
MSC.23(59) 

0,08 m   

SOLAS, II-1/8 8.2.3.3: Maximum residual 
GZ (method 1) 

   Pass 

 8.2.3.3: Passenger crowding 
heeling arm 

0,04 m 3,928 Pass 

 8.2.3.3: Launching heeling 
moment 

0,04 m 3,928 Pass 

 8.2.3.3: Wind heeling arm 0,04 m 3,921 Pass 

      

SOLAS, II-1/8 8.2.4.a Maximum GZ 
(intermediate stages) 

0,05 m 3,928 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.2.4.b Range of positive 
stability (intermediate stages) 

7 deg 95,4 Pass 

SOLAS, II-1/8 8.6.3: Margin line immersion 
- GZ based (EquilAngle ratio) 

100 % 0,04 Pass 
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A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 52,4304 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 90,0958 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 37,6654 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,928 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ 

25 deg 40,9 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0,15 m 6,458 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.5: Passenger crowding: 
angle of equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.1.2.6: Turn: angle of 
equilibrium 

10 deg 0 Pass 

A.749(18) Ch3 - 
Design criteria 
applicable to all 
ships 

3.2.2: Severe wind and 
rolling 

   Pass 

 Angle of steady heel shall not 
be greater than (<=) 

16 deg 0,2 Pass 

 Angle of steady heel / Deck 
edge immersion angle shall 
not be greater than (<=) 

80 % 0,63 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be 
less than (>=) 

100 % 349,64 Pass 

      

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.1: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 52,4304 Pass 
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267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.1: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 90,0958 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.1: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 37,6654 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,928 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.3: Angle of maximum GZ 25 deg 40,9 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.2.4: Initial GMt 0,15 m 6,458 Pass 

267(85) Ch2 - 
General Criteria 

2.3: Severe wind and rolling    Pass 

 Angle of steady heel shall not 
be greater than (<=) 

16 deg 0,2 Pass 

 Angle of steady heel / Deck 
edge immersion angle shall 
not be greater than (<=) 

80 % 0,63 Pass 

 Area1 / Area2 shall not be 
less than (>=) 

100 % 470,57 Pass 

      

2.6 MODUs 2.6.3.1.1 Ratio of areas type 
3 

140 % 211980,51 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.2 Ratio of areas type 
3 

130 % 211980,51 Pass 

2.6 MODUs 2.6.3.1.3 Range of positive 
stability 

0 deg 95,4 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.a Angle of equilibrium 12 deg 0 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.1.b Angle of equilibrium 
ratio 

100 % -0,02 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.2 GZ area between limits 
type 1 

4,2972 m.deg 90,0803 Pass 

Ch 7. Stability 
Requirments 

7.1.3.a Value of GMt at 0,3 m 6,458 Pass 

Ch 9. Optional 
Stability 
Requirements for 
Ships without 
Documents of 
Authorisation 
Carrying Partial 

9.1.5 Value of GMt at 0,08 m 6,458 Pass 
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Cargos of Grain 

MSC.216(82) Probabilistic Damage 
Subdivision Index s-factor 
MSC.216(82) 

0  1 Pass 

MSC.19(58) Probabilistic Damage 
Subdivision Index s-factor 
MSC.19(58) 

0  1 Pass 

 angle of equilibrium must be 
less than immersion angle of 
PotentialDfloodingPoints 

n/a deg n/a  

 angle of equilibrium must be 
less than immersion angle of 
DeckEdge 

26,7 deg Pass  

 Actual value of max. GZ  m 3,928  

 Actual value of range of 
positive stability 

 deg 95,4  

Regulation 25A 2a 2a: Initial GMo 0,15 m 6,458 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 30 3,1513 m.deg 52,4304 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 0 to 40 5,1566 m.deg 90,0958 Pass 

Regulation 25A 2b 2b i: Area 30 to 40 1,7189 m.deg 37,6654 Pass 

Regulation 25A 2b 2b ii: Max GZ at 30 or greater 0,2 m 3,928 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iii: Angle of maximum GZ 25 deg 40,9 Pass 

Regulation 25A 2b 2b iv: Initial GMo 0,15 m 6,458 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.1 Initial GMo in port 0,15 m 6,458 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 30 3,1513 m.deg 52,4304 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 0 to 40 5,1566 m.deg 90,0958 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.1 Area 30 to 40 1,7189 m.deg 37,6654 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.2 Max GZ at 30 or 
greater 

0,2 m 3,928 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.3 Angle of maximum 
GZ 

25 deg 40,9 Pass 

Regulation 27 - Intact 
stability 

27.1.2.4 Initial GMo at sea 0,15 m 6,458 Pass 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

225 

Figura 60 Corba de braços adreçants obtinguda de l'anàlisi d'estabilitat. 
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