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El projecte d’adaptació de dues straddle carrier a gas 
natural avança al Port de Barcelona  
 

S’ha finalitzat la transformació dels motors i es preveu iniciar el període de proves a finals d’any 

 
La setmana passada va celebrar-se a les instal·lacions d’IDIADA situades a Santa Oliva (Tarragona) una 
reunió del grup de treball que està desenvolupant el projecte d’adaptació de dues straddle carrier del 
Port de Barcelona a gas natural liquat (GNL). 
 
Aquest projecte, inclòs en el projecte europeu CORE LNGas hive, compta amb la participació de les 
dues terminals de contenidors del Port –APM Terminals Barcelona i BEST– que cedeixen les màquines. 
Consisteix en la modificació dels motors de dues straddle carrier dièsel perquè puguin funcionar amb 
gas natural (motors dual-fuel o motors 100% gas) i la incorporació dels corresponents tancs de GNL.  
 
El projecte, pioner a les terminals de contenidors de la Mediterrània, inclou l’anàlisi de les necessitats i 
prestacions d’aquestes màquines; la viabilitat tècnica de l’adaptació de les straddle carrier; el disseny 
de la logística de subministrament de gas natural a les màquines i les seves mesures de seguretat; la 
mesura i comparació dels consums i emissions que generen els diferents combustibles; i la realització 
d’una formació específica per al personal implicat en l’ús i manteniment de les straddle carrier 
impulsades per gas natural.   
 
Instal·lació dels dipòsits de GNL 
 
En la reunió, els responsables del departament de Powertrain d’IDIADA van explicar com s’havia 
realitzat la transformació dels motors dièsel a GNL cercant la combustió més homogènia i eficient. 
Així mateix, es va presentar al grup de treball el disseny i adaptació dels dipòsits de 600 litres de GNL 
que s’instal·laran en cadascuna de les straddle carrier. Un cop finalitzada la transformació dels 
motors, i un cop s’hagi realitzat la instal·lació dels dipòsits de GNL, es preveu l’inici de les proves a 
finals d’aquest any. 
 
Aquest projecte, que es va iniciar el 2016 i té un pressupost total de 1.222.000 euros, forma part del 
Projecte CORE LNGas HIVE, liderat per ENAGAS i cofinançat pel programa CEF de la Unió Europea i 
també s’inclou en les accions previstes en el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de 
Barcelona.  
 
Van assistir a la reunió de treball representants d’Enagás, com coordinador del projecte CORE LNGas 
hive; d’IDIADA, que realitza la transformació dels motors; de HAM, que s'encarrega de la instal·lació 
dels dipòsits; de les terminals de contenidors, APMTerminals i BEST; i del Port de Barcelona, com a 
líder de la iniciativa. Gas Natural Serveis, que s'encarrega de l'estudi de logística de subministrament 
de GNL, també forma part d’aquest projecte.  
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NOTA: Adjuntem fotografia del grup de treball. 
 
 

 


