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CASE STUDY 
Planta GNL Barcelona (Espanya) 

 

Instal·lació: Planta de GNL a Barcelona 

Projecte: Disseny, subministrament de materials i posada en servei del nou sistema de 
protecció catòdica mitjançant corrent imposada per a la Planta de GNL a Barcelona 

Client: Enagas SA  

Data: Tercer i quart trimestre de 2016 

Planta de GNL de Barcelona 

Situada al moll de l’Energia al Port de Barcelona, és la planta de regasificació més antiga 
d’Espanya i Europa continental. 

Esta instal·lació fou posada en servei el 1969. Actualment compta amb sis tancs, està equipada 
amb la tecnologia necessària per a carregar i descarregar els vaixells tanc, i compta amb una 
capacitat d’emmagatzematge de GNL total de 760.000 m3 i una capacitat d’emissió de 
1.950.000 m3 (n)/h. 

 

Vista aèria de la planta de GNL al Port de Barcelona 

Antecedents: durant la inspecció de protecció catòdica de l’any 2015, es va confirmar que el 
sistema actual de protecció catòdica era insuficient per a protegir catòdicament el rack de 
canonades enterrades de la planta.  

A principis de 2016 es van realitzar els càlculs per avaluar les necessitats d’equips precisos per 
a la protecció integral de les masses metàl·liques de la planta, atenent aquesta com un conjunt 
equipotencialitzat i pensant en els requeriments d’avaluació de protecció catòdica segons EN-
14505: Protecció catòdica d’estructures complexes. 

Procainsa SA va dissenyar el nou sistema de protecció catòdica por corrent imposada per a la 
xarxa de canonades enterrades a la Planta.  
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El sistema consta de cinc Estacions de Protecció 
Catòdica mitjançant llits anòdics en perforacions 
profundes de 50m de longitud, amb part inactiva de 
20m per a distribuir el corrent de protecció de la forma 
més eficaç possible, distribuïts a la Planta i 36 punts de 
monitorització dotats amb elèctrodes permanents amb 
proveta registrable per a avaluació de la polarització 
aconseguida en els punts seleccionats per a 
monitorització. Una dificultat especial per a la 
implantació del sistema ha estat la de la realització de 
les perforacions profundes en terrenys arenosos del 
Delta del riu Llobregat que és on es troba la Planta. 
S’han estès varis milers de metres de cable per a la 
correcta instal·lació. 

Com tot equipament a la Planta les estacions de 
protecció catòdica estan permanentment 
monitoritzades a la Sala de Control amb indicacions de 
valors d’intensitat de sortida i potencial de referència i 
alarma de fallada de tensió en cada equip.         

        Treballs de realització dels pous 

Finalment la instal·lació fou posada en servei el desembre de 2016 amb resultats plenament 
satisfactoris. 

 


