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280715 - 280715 - Maniobra Avançada de Vaixells
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Unitat responsable: Facultat de Nàutica de Barcelona
Unitat que imparteix: 742 - CEN - Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM (Pla 2016). (Assignatura
obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: JORGE MONCUNILL MARIMON

Altres: Primer quadrimestre:
JORGE MONCUNILL MARIMON - MNGTM

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE9-MNGTM. Coneixement del comportament del vaixell a la mar i de la seva maniobrabilitat.

Genèriques:
CG4-MNGTM. Capacitat per gestionar, planificar i coordinar la seguretat del vaixell i la protecció de les persones a bord
CG16-MNGTM. Capacitat per exercir el practicatge portuari i el remolc marítim
CG21-MNGTM. Capacitat per realitzar tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la seva especialitat

Transversals:
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CT4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi  i  la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

MD2. Classe expositiva participativa
MD4. Aprenentge autònom mitjançant resolució d'exercicis
MD5. Aprentatge basat en problemes/projectes
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Assegurar que l'alumne té els coneixements necessaris per a entendre el funcionament i el maneig dels diferents equips de propulsió i
govern.
Assegurar que l'alumne té els coneixements necessaris per a planificar una maniobra d'atracada, desatracada i fondeig, tenint en
consideració: els equips i la maniobrabilitat del vaixell; l'efecte del vent i el corrent; l'efecte de les aigües someres, els canals estrets i
la interacció entre vaixells, i entrada a dic.
Assegurar que l'alumne tingui una visió global de la maniobra amb totes les seves fases.
Assegurar que l'alumne és capaç de realitzar la maniobra adequada en cas d'emergència, així com una maniobra de cerca i rescat.
Per  altra  banda,  un  dels  objectius  d'aquesta  assignatura  és  donar  el  coneixement,  comprensió  i  aptitud  de  la  competència
MANIOBRAR Y GOVERNAR EL VAIXELL EN TOTES LES CONDICIONS (competència completa: Taula A-II/2-10):
10.1. Operacions de maniobra i governo del vaixell en totes les condicions, amb inclusió de:
.1 maniobres a l'apropar-se a l'estació del pràctic, en embarcar i desembarcar pràctics, tenint en consideració l'estat del temps, la
marea, l'arrencada endavant i les distàncies de parada.
.2 govern del vaixell en rius, estuaris i aigües restringides, tenint en consideració els efectes dels corrents, el vent i les aigües
restringides en la resposta del timó
.3 aplicació de tècniques de velocitat angular constant
.4 maniobres en aigües poc profundes, tenint en consideració la reducció de la profunditat de l'aigua sota la quilla pels efectes
d'empopament, balanç i capbussada
.5 interacció entre vaixells que es creuen o s'avancen i entre el vaixell i les marges properes (efecte de canal)
.6 atracada i desatracada en diverses condicions de vent, marea i corrent, amb i sense remolcadors
.7 interacció entre el vaixell i el remolcador
.8 ús de sistemes de propulsió i de maniobra
.9 elecció del fondejador; fondeig amb una o dues àncores en fondejadors restringits i factors que intervenen en la determinació de la
longitud de la cadena de l'àncora que s'ha de filar.
.10 garreig; manera de lliurar àncores encepadas
.11 entrada a dic sec, amb i sense avaria
.12 maneig i govern del vaixell en temporal, amb aptitud per a prestar auxili a un vaixell o aeronau en perill, realitzar operacions de
remolc, maniobrar un vaixell de difícil govern sense travessar-se, disminuint la deriva
.13 precaucions en la maniobra d'arriat de bots de rescat o embarcacions de supervivència amb mal temps
.14 â��â��mètodes per embarcar a supervivents que es troben en pots de rescat i embarcacions de supervivència
maniobra
.15 capacitat per a determinar les maniobres i les característiques de les màquines propulsores dels principals tipus de vaixells,
especialment pel que fa a distàncies de parada a diversos calats i velocitats
maniobra
.16 importància de navegar a velocitat reduïda per a evitar els danys que puguin causar l'onada de proa i de popa del vaixell
.17 mesures pràctiques que procedeix prendre quan es navega entre gels o en les seves rodalies en condicions d'acumulació de gel a
bord
.18 ús dels dispositius de separació del trànsit, realització de maniobres a i en les seves rodalies, així com en les zones abastades pels
serveis de trànsit marítim (VTS)

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h
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CONTINGUTS

Tema 1: Revisió dels principis de la maniobra

Descripció:
Revisió dels principis de maniobra: radi de gir, distàncies de frenada, punt de gir, efectes del timó i de l'hèlix.
Efectes del vent i el corrent, i efecte/maneig de dues hèlixs i dos timons.

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i aptitud de part de la competència MANIOBRAR Y GOVERNAR EL VAIXELL EN TOTES LES CONDICIONS
(Taula A-II/2-10):
10.1. Operacions de maniobra i governo del vaixell en totes les condicions, amb inclusió de:
.1 maniobres a l'apropar-se a l'estació del pràctic, en embarcar i desembarcar pràctics, tenint en consideració l'estat del temps, la
marea, l'arrencada endavant i les distàncies de parada.
.2 govern del vaixell en rius, estuaris i aigües restringides, tenint en consideració els efectes dels corrents, el vent i les aigües
restringides en la resposta del timó
.3 aplicació de tècniques de velocitat angular constant
.6 atracada i desatracada en diverses condicions de vent, marea i corrent, amb i sense remolcadors
.8 ús de sistemes de propulsió i de maniobra
.9 elecció del fondejador; fondeig amb una o dues àncores en fondejadors restringits i factors que intervenen en la determinació
de la longitud de la cadena de l'àncora que s'ha de filar.

Dedicació: 33h 20m
Aprenentatge autònom: 33h 20m

Tema 2: Principals maniobres en vaixells convencionals

Descripció:
Principals maniobres per a atracar i desatracar en vaixells convencionals (pràctiques en simulador).
Principals maniobres per a fondejar, virar l'àncora i "ship to ship" en vaixells convencionals, en diferents circumstàncies, i atracar
a una boia.

Objectius específics:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del
tiempo, la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las
aguas restringidas en la respuesta del timón
.3 aplicación de técnicas de velocidad angular constante
.6 atraque y desatraque en diversas condiciones de viento, marea y corriente, con y sin remolcadores
.8 empleo de sistemas de propulsión y de maniobra
.9 elección de fondeadero; fondeo con una o dos anclas en fondeaderos restringidos y factores que intervienen en la
determinación de la longitud de la cadena del ancla que se debe filar.

Activitats vinculades:
Exercisis

Dedicació: 19h 27m
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 15h 27m
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Tema 3: Interaccions

Descripció:
Efecte de les aigües someres i dels canals estrets (squat, bank) i interacció entre vaixells.

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i aptitud de part de la competència MANIOBRAR Y GOVERNAR EL VAIXELL EN TOTES LES CONDICIONS
(Taula A-II/2-10):
10.1. Operacions de maniobra i govern del vaixell en totes les condicions, amb inclusió de:
.2 govern del vaixell en rius, estuaris i aigües restringides, tenint en consideració els efectes dels corrents, el vent i les aigües
restringides en la resposta del timó
.4 maniobres en aigües poc profundes, tenint en consideració la reducció de la profunditat de l'aigua sota la quilla pels efectes
d'empopament, balanç i capbussada
.5 interacció entre vaixells que es creuen o s'avancen i entre el vaixell i les marges properes (efecte de canal)

Dedicació: 8h 20m
Aprenentatge autònom: 8h 20m

Tema 4: Vaixells equipats amb: dues helixs, dos timons, impulsors azimutals o waterjets

Descripció:
Impulsor azimutal: transmissió mecànica (L-drive, Z-drive) i elèctrica (pods), i el seu maneig. Propulsió per raig d’aigua
(waterjet) i altres tipus de propulsors.
Maniobres amb vaixells equipats amb dues hèlixs, dos timons, impulsores azimutals i raigs d'aigua (waterjets) en simulador.

Objectius específics:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del
tiempo, la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las
aguas restringidas en la respuesta del timón
.3 aplicación de técnicas de velocidad angular constante
.6 atraque y desatraque en diversas condiciones de viento, marea y corriente, con y sin remolcadores
.8 empleo de sistemas de propulsión y de maniobra

Activitats vinculades:
Exercicis

Dedicació: 38h 53m
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 30h 53m
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Tema 5: Planificació d'una maniobra amb les seves fases

Descripció:
Planificació d’una maniobra, les seves fases, comunicació amb el servei de trànsit i Pràctics, i assistència de remolcador.

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i aptitud de part de la competència MANIOBRAR Y GOVERNAR EL VAIXELL EN TOTES LES CONDICIONS
(Taula A-II/2-10):
10.1. Operacions de maniobra i governo del vaixell en totes les condicions, amb inclusió de:
.1 maniobres a l'apropar-se a l'estació del pràctic, en embarcar i desembarcar pràctics, tenint en consideració l'estat del temps, la
marea, l'arrencada endavant i les distàncies de parada.
.7 interacció entre el vaixell i el remolcador
.9 elecció del fondejador; fondeig amb una o dues àncores en fondejadors restringits i factors que intervenen en la determinació
de la longitud de la cadena de l'àncora que s'ha de filar.
.10 garreig; manera de lliurar àncores encepadas
.11 entrada a dic sec, amb i sense avaria
.15 capacitat per a determinar les maniobres i les característiques de les màquines propulsores dels principals tipus de vaixells,
especialment pel que fa a distàncies de parada a diversos calats i velocitats
maniobra
.17 mesures pràctiques que procedeix prendre quan es navega entre gels o en les seves rodalies en condicions d'acumulació de
gel a bord
.18 ús dels dispositius de separació del trànsit, realització de maniobres a i en les seves rodalies, així com en les zones abastades
pels serveis de trànsit marítim (VTS)

Dedicació: 8h 20m
Aprenentatge autònom: 8h 20m

Tema 6: Emergències

Descripció:
Mantenir el rumb apropiat en cas d'incendi; mantenir el rumb en una caiguda de planta si és possible; resposta en cas de fallada
de qualsevol element (motor, timó, corda, àncora).
Cerca i rescat: mètodes de cerca, maniobres d'home a l'aigua i maneig de bots de rescat.

Objectius específics:
Coneixement, comprensió i aptitud de part de la competència MANIOBRAR Y GOVERNAR EL VAIXELL EN TOTES LES CONDICIONS
(Taula A-II/2-10):
10.1. Operacions de maniobra i governo del vaixell en totes les condicions, amb inclusió de:
.12 maneig i govern del vaixell en temporal, amb aptitud per a prestar auxili a un vaixell o aeronau en perill, realitzar operacions
de remolc, maniobrar un vaixell de difícil govern sense travessar-se, disminuint la deriva
.13 precaucions en la maniobra d'arriat de bots de rescat o embarcacions de supervivència amb mal temps
.14 â��â��mètodes per embarcar a supervivents que es troben en pots de rescat i embarcacions de supervivència
maniobra
.16 importància de navegar a velocitat reduïda per a evitar els danys que puguin causar l'onada de proa i de popa del vaixell

Dedicació: 16h 40m
Aprenentatge autònom: 16h 40m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Qfinal = 0,52*Qpf + 0,48*Qac
Qfinal: Qualificació final
Qpf: Qualificació prova final
Qac: Qualificació dels exercicis (avaluació continuada)
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