Ictineu Submarins SL – Nota de premsa
Sant Feliu de Llobregat 10 de juliol de 2019

ICTINEU Submarins, partner estratègic per al submarí
més profund del món.
Ictineu submarins fabrica el sistema energètic del submarí
tripulat per a més profunditat del món desenvolupat per
l'empresa Triton Submarines per al projecte Five Deeps
Expedition.
La directora general d'Indústria la Sra. Maria Matilde Villarroya Martínez, el
conseller delegat d'ACCIÓ el Sr. Joan Romero Circuns, el President de la
Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona el Sr Joan Canadell, i
l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat la Sra. Lídia Muñoz Cáceres han visitat
el dimarts dia 9 de juliol l'empresa ICTINEU Submarins S.L. (d'ara en endavant
ICTINEU).
Els directors i socis fundadors d'ICTINEU Submarins, Carme Parareda i Pere
Forès, els hi han ensenyat el submarí científic ICTINEU 3, els han explicat de
primera mà els èxits assolits durant els últims anys i els projectes de futur.

ICTINEU es va crear el 2007 per dur a terme el desenvolupament, construcció i
operació d'un submarí científic tripulat per a gran profunditat, l'ICTINEU 3, que
és un dels 10 submarins per a més profunditat del món i el segon de la Unió
Europea i que ha aportat importants innovacions al sector.
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Actualment, l'empresa del Baix Llobregat és líder mundial en bateries de liti
submarines tolerants a pressió fins a màxima profunditat (pressure-tolerant li-po
batteries), i oferint una gamma de bateries de gran capacitat en diferents
voltatges. ICTINEU va començar a treballar amb bateries de liti el 2007 per
desenvolupar el sistema energètic del submarí científic ICTINEU 3 per a 1.200
metres de profunditat. Un cop demostrat que el submarí funcionava
perfectament i que podia recórrer 10 vegades més de distància per sota l'aigua
que els submarins de la seva competència, va començar a rebre comandes de
bateries per a altres vehicles, tripulats i no tripulats. Amb visió de futur, la
companyia va començar a fer nous assajos i més R+D per adaptar la bateria
ICTINEU 148VDC-10,4 kWh per a més profunditat cada vegada, fins validar-la
per treballar a profunditats de 7.500 metres, 99%. de tots els fons mars i
oceans.
Va ser en aquest moment, el 2017 en què la companyia nord-americana Triton
va escollir ICTINEU per fabricar el sistema energètic del submarí tripulat per a
més profunditat del món, el DSV Limiting Factor (LF). Un projecte que s'havia
mantingut en estricte secret durant 3 anys, i que ja ha fet repetides immersions
amb dos persones a bord al punt més profund dels oceans Atlàntic, Austral,
Índic i Pacífic, incloent la fossa de les Marianes. Fins a la data només s'hi havia
baixat dues vegades, el 1960 amb el batiscaf Trieste amb Jacques Piccard i
Don Walsh, i el 2012 amb el Deep Sea Challenger amb el cineasta James
Cameron en solitari. En aquesta ocasió, el LF ha establert un nou rècord de
profunditat, en solitari, i ha arribat a la cota -10.927 (16 metres més que
l'anterior récord).
ICTINEU i Triton han treballat conjuntament per adaptar i certificar la tecnologia
més fiable fins al moment a la màxima profunditat dels mars i oceans. Per tal
de poder fabricar amb garanties d'èxit i validar aquestes bateries per a 11.500
metres de profunditat i per a un vehicle tripulat, també va ser necessari fabricar
dues cambres de pressió (una d'elles de 550mm de diàmetre interior i 14 tones
de pes) que permetessin simular la pressió que hi ha al fons del mar fins a
l'equivalent de 14.000 metres (incloent un assaig de certificació per a més de
20.000 metres de profunditat). ICTINEU tenia més de 5 anys d'experiència en
equips i assajos a pressió i va poder dissenyar, fabricar i operar aquests equips
a les seves instal·lacions de Sant Feliu de Llobregat, conjuntament amb Triton,
durant tota la durada del projecte. En total ICITNEU ha construït 10 bateries de
tercera generació de 148VDC i 10,36kWh cada una, totalment tolerants a

pressió i certificades per DNVGL per a aquest submarí tripulat, així com
desenvolupat fusibles i contactors electrònics submergibles fins a 11.500
metres de profunditat per connectar l'equipament del submarí (llums, motors,
etc.) a les bateries.
Amb el sistema energètic desenvolupat per ICTINEU Submarins, el submarí LF
ja ha començat a explorar els secrets més ben guardats de les principals foses
marines del nostre planeta.
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El 2012 ICTINEU ja va presentar un estudi on s'indicava el gran potencial de
creixement del sector de la tecnologia submarina (que en països com el Regne
Unit creixia un 30% anual), que ofereix llocs de treball altament qualificats i
demana productes i serveis amb alt valor afegit. Catalunya, que compta amb un
gran teixit industrial, talent i grans professionals en l'àmbit de l'enginyeria té un
gran potencial per atraure aquest tipus d'indústria, tal com estem veient amb
empreses que es consoliden i altres de nova creació, sobre tot a les comarques
de Barcelona i de Girona. Els vehicles submarins, tripulats i autònoms, s'estan
convertint en eines imprescindibles per a la gestió dels recursos marítims.

ICTINEU Submarins S.L.

Recursos addicionals:


vídeos:
https://www.youtube.com/user/IctineuSubmarins/videos



Imatges en alta resolució:
https://www.dropbox.com/sh/fs2r55m17kkunwe/AAC9_PGG4lCOodk_yDopLBhDa?
dl=0
http://www.ictineu.net/premsa/Imatges/

Fotos submarí Five Deeps Expedition:
 https://fivedeeps.com/home/media/galleries/
Nota: és necessari que respecteu el copyright de les fotografies i que les publiqueu senceres
sense retallar, per respectar els drets d’imatge dels nostres col·laboradors. Gràcies.

ICTINEU 3 a la xarxa:
web:

www.ictineu.net

twitter: www.twitter.com/ICTINEU3
Contacte:
Pere Forès
Telèfon:

+34 933 094 274

e-mail:

pfores@ictineu.net

