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RESUM 

El present projecte té com a objectiu fonamental l’estudi ambiental i energètic 
dels processos industrials implicats en la realització del tremp bainític de petites 
peces d’ acer. L’adequació i millora de les instal·lacions productives per tal que 
compleixen amb les directives de seguretat, el respecte al medi ambient, tot 
buscant l’eficiència energètica i la viabilitat econòmica. 

En aquest projecte hi haurà una primera part on s’explicarà que són els 
tractaments tèrmics i la descripció del sistema productiu, per després passar a 
uns capítols on s’abordarà les millores o noves instal·lacions per a la vessant 
tècnica. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el estudio ambiental y 
energético de los procesos industriales implicados en la realización del temple 
bainítico de pequeñas piezas de acero. La adecuación y mejora de las 
instalaciones productivas para que cumplan con las directivas de seguridad, el 
respeto por el medio ambiente, buscando en todo momento la eficiencia 
energética y la viabilidad económica. 

En este proyecto habrá una primera parte donde se explicará que son los 
tratamientos térmicos y la descripción del proceso productivo, para, 
posteriormente, pasar a unos capítulos en los que se abordará las mejoras o 
nuevas instalaciones por la vertiente técnica. 
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ABSTRACT 

The present project has like principal objectively the environmental and energetic 
study of the industrial processes involved in the accomplishment of the thermal 
treatment austempering of small pieces of steel.  The adequacy and 
improvement of the productive facilities in order that they expire with the safety 
boards, the respect for the environment, looking at all time for the energy 
efficiency and the economic viability. 

 In this project there will be the first part where it will make clear that it are the 
thermal treatments and the description of the productive process, later to go on 
to a few chapters in which the improvements or new facilities will be approached 
by the technical side. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte i motivació  
L’objecte del treball és, en primer lloc l’anàlisi dels processos que es fan 
actualment i tots els factors que intervenen per realitzar els tractaments tèrmics.  

Per això s’explicarà en els següents capítols que són els tractaments tèrmics i en 
major detall els que és realitzen a l’ empresa Tractaments Tèrmics del Bages S,L, 
empresa en la que es basa l’ estudi. 

Els tractaments tèrmics que es fan són el tremp martensític i particularment el 
tremp bainític, de peces metàl·liques de petita mida, amb forns de tremp 
continu. 

S’explicarà en detall el procés del tremp bainític. Des del moment que entren les 
peces a tractar fins que surten trempades bainíticament. El motiu és que el 
tremp bainític actualment representa la major càrrega de treball, més del 90%, i 
tots els forns menys un estan dedicats a aquesta feina. Per això, totes les 
millores que és plantejaran seran encaminades a millorar el procés de tremp 
bainític. 

Posteriorment es durà a terme l’estudi ambiental, energètic i tècnic , de tots els 
factors que intervenen i es realitzarà un projecte de millora.  

Amb la finalitat d’assegurar que la planta compleix amb les normatives de 
seguretat, ambientals i requisits tècniques que escauen a l’activitat que és 
realitza.  

 



 Estudi energètic i mediambiental d’una planta de tractaments tèrmics 

 - 9 - 

 

 

És dissenyaran instal·lacions noves amb l’objecte de reduir el risc de 
contaminació ambiental, el consum d’ alguns productes bàsics i es milloraran els 
forns perquè siguin més eficients energèticament. 

Podríem dir resumidament que l’objecte del projecte és la millora del procés de 
tremp bainític i el compliment de les normatives de seguretat, ambientals, 
buscant en tot moment l’eficiència energètica i la viabilitat econòmica. 

 

Les motivacions principals són les següents: 

1. El respecte al medi ambient: Es pot aconseguir  amb l’estudi tècnic per tal de 
treure el màxim rendiment possible de les sals empleades en el bany de 
refredament (normalment nitrits de sodi), evitant-ne també les possibles 
fugues i basaments durant la seva manipulació ja que són altament 
contaminants i estudiar la seva reutilització mitjançant un sistema 
d’evaporació.  

S’abordarà també el confinament adequat que marquin els reglament per el 
metanol. Utilitzat com a generador de l’atmosfera endotèrmica dins la cambra 
d’austenització. Un producte altament inflamable, tòxic i contaminant. Que 
pot ser un perill per el medi ambient, per la seguretat del treballadors i de la 
població veïna.  

2. Eficiència energètica: La millora de la eficiència energètica va implícitament 
lligada a una reducció, en el nostre cas,del consum d’ electricitat. 

El consum elèctric és molt gran, com correspon a un forns industrials que 
treballen tot el dia escalfats per unes resistències elèctriques. Una manera de 
reduir els consums tèrmics dels forns és amb l’ús dels aïllaments tèrmics més 
adients i substituint els gastats dels forns. Això millorarà els rendiments dels 
forns. Per tot això s’analitzarà el balanç energètic d’un forn, amb els 
revestiments. 

 

1.2. Marc industrial 
El mercat principal de l’empresa on es farà l’estudi és l’indústria de fabricació de 
peces metàl·liques d’acer, destinades principalment als sectors de l’automòbil, 
l’elèctric i l’indústria de components metàl·lics. 

La empresa està especialitzada en el tremp bainític de peces d’acer amb un 
contingut en carboni superior al 0,30% i per a gruixos compresos entre 0,2 i 8 
mm utilitzades com a components d’una llarga gamma de productes com són: 
connectors, molles per miralls de cotxes, volanderes, molles per parasols, 
fixacions metàl·liques, fixacions de cables, clips metàl·lics, suports metàl·lics 
diversos, mecanismes de tancament, borns i totes les altres peces d’embutició, 
conformat, tall convencional, tall fi o decoletatge. 

 



Joaquim Grau  

 - 10 - 

 

Taula1. Composició química del F 143. 

F 143 C Mn Si Cr V 

 0,50 0,55 0,25 1 0,20 

 

El F 143 és l’ acer més utilitzat en les peces que és trempen a l’ empresa. És un 
acer de gran elasticitat utilitzat sobretot per la fabricació de molles per el sector 
de l’ automoció. Un altre acer comú és el CK 67, amb un contingut en carboni 
més alt que el F 143 i de prestacions mecàniques semblants. 

 

Taula2. Composició química del CK 67. 

CK 67 C Mn Si Cr V 

 0,65 – 0,73 0,60 – 0,90 0,15 - 0,35 0,40 0,40 

 

 

Figura 1. Fotografia d’ una peça abans de trempar-la, típica peça 
d’automoció. 
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1.3. Ubicació. 
La planta de tractaments tèrmics de la empresa Tractaments Tèrmics del Bages 
S,L, es troba situada a la localitat de Sant Fruitós de Bages, al carrer de 
Barcelona 44, província de Barcelona. 

 

Figura 2. Imatge de la vista aèria de la planta. 
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CAPÍTOL 2: 

INSTAL·LACIONS I 

PROCÉS PRODUCTIU.  

 

2.1. Instal·lacions. 
S’anomenen les instal·lacions productives amb que compte l’ empresa. Distingint 
entre les instal·lacions dels forns i els seus equips auxiliars i altres instal·lacions i 
maquinària. 

Les instal·lacions actuals en forns, són les següents: 

• 5 línies de tremp bainític, de les quals estan operatives i funcionant totes. 

• 3 línies de tremp martensític, en treballa una esporàdicament. 

• 1 línea de reveniment, utilitzada per el tremp martensític. 

• 1 línea de poliment superficial, poc utilitzada. 

• Línies de vibrat i assecat, cada forn en té la seva i s’utilitzen sempre que el 
forn funcioni. 

• Línies de manutenció de forns, tantes com forns. 
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Altres instal·lacions: 

• Instal·lació de bombeig per els dipòsits de plàstic del metanol, i 
canalitzacions fins els forns. 

• Instal·lació d’aire comprimit. 

• Instal·lació de generació de nitrogen i canalització. 

• Instal·lació elèctrica de baixa tensió. 

• Instal·lació de recuperació de les sals de refredament. 

• Calefacció de gasoil. 

• Bàscula industrial per el pesatge. 

• Toros mecànics. 

• Duròmetres de taller. 

• Laboratori de metal·lografia. 

També disposa d’altres màquines i eines de menor importància: es troben llimes, 
cargols de taula, escaires, taladros de columna, broques, serres alternatives, 
serres de cinta, de mans, i més eines típiques en qualsevol taller metal·lúrgic. 

 

Figura 3. Generador de nitrogen amb compressor i calderins 
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2.2. Instal·lacions a millorar. 
Una part primordial del present projecte és la millora d’unes instal·lacions que, 
en alguns casos no compleixen algunes normatives o bé uns equips que han 
quedat obsolets i suposen un cost energètic i econòmic que s’ha de minimitzar. 

Les instal·lacions que s’estudiaran per millorar-les seran les següents: 

• Instal·lació de metanol. És segurament l’ actuació més urgent. 
Actualment, la manera d’emmagatzemar el metanol incompleix les 
normatives.  

Suposa a més un alt risc mediambiental, pel seu potencial contaminant. 

I un alt risc per la seguretat dels treballadors i de les naus properes pel 
seu caràcter inflamable. 

En aquest projecte en el capítol dedicat a la instal·lació de metanol. 
S’estudiarà la fabricació d’un dipòsit d’acer de 10 m3, la construcció d’una 
sala annexa a l’edifici on hi haurà el tanc i la bomba, que serà pneumàtica. 

• Instal·lació recuperadora de sals. La segona actuació serà l’estudi d’un nou 
equip que recuperi les sals, utilitzades durant el tractament tèrmic.  

Aquesta instal·lació ja existeix però està en mal estat i s’ ha quedat petita 
per a les necessitats de sals. 

• L’objectiu es projectar una nova instal·lació per evaporar 1.000 litres en 
comptes dels 500 litres actuals. Es recuperaren per tant el doble de sals 
per cada cicle de treball. 

• La instal·lació comptarà amb un dipòsit circular, proveït de resistències 
elèctriques, on s’evaporarà l’ aigua. Una bomba, per extreure les sals. Un 
element per dipositar les sals líquides fins que cristal·litzen i puguin ser 
utilitzades de nou i un dipòsit que actuarà com a col·lector de les aigües 
contaminades. 

• Forn continu, bany de sals. S’estudiarà el balanç energètic d’un forn,  i es 
buscarà un aïllament tèrmic òptim. El motiu és la degradació dels 
revestiments d’algun dels forns, que estan disparant els consums elèctrics.  
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2.3. Descripció del procés productiu per  

obtenir bainita. 
 

S’explicarà el procés per obtenir bainita degut a la seva importància per la 
empresa. 

El procés és el següent: 

Les peces metàl·liques rebudes al taller són diposites en unes caixes de plàstic 
per lots, segons el client al que pertanyen.  

En primer lloc, es fa una planificació de la producció, on segons el dia d’entrega, 
és donarà una major preferència al lot. A continuació, s’estudien les 
especificacions demandades per el client. El client exigeix una determinada 
duresa per les seves peces. Un petit percentatge de la producció no compleix les 
especificacions de qualitat. També pot exigir el número de peces que es sotmetin 
al control de qualitat i les probes metal·logràfiques a realitzar.  

Per acabar una altre especificació que pot demanar és l’aparença superficial de 
les peces, sense taques, òxids i altres imperfeccions o banyades en oli. Tot i que 
moltes peces reben posteriors acabats superficials. 
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Figura 4. Fulls interns de l’ empresa on es plasmen les exigències 

del client, per diferents peces. 

 

Per aconseguir la duresa desitjada, s’han de fixar les condicions del tractament 
bainític abans de efectuar-lo.  

Els factors més determinants alhora de confeccionar els paràmetres de tremp 
són el material, la mida de la peça, la complexitat de la seva forma i el gruix. 

A major gruix de la peça més costarà que durant el procés d’austenització, és a 
dir, durant l’escalfament on s’ha de superar el punt crític de l’acer, el nucli arribi 
a la mateixa temperatura que la superfície. L’interior de la peça s’escalfa, per 
difusió de la temperatura, des la superfície. Per aconseguir una òptima 
austenització del nucli de la peça, només es pot fer una cosa, baixar la velocitat 
d’avanç de la cinta on es col·loquen les peces dins del forn. Perllongant, per tant, 
l’estada de les peces dins del forn. Ja que la temperatura de treball és estable 
entorn els 850ºC. Així es  garanteix una austenització total.  

La duresa desitjada de la peça s’obté durant el procés de refredament, (però 
sempre partint d’una estructura austenítica complerta) per immersió en un bany 
de sals fosses, dependent de la temperatura del bany s’obtindrà una duresa.  

L’empresa, de llarga trajectòria, té una extensa informació que ha anat 
recopilant de totes les peces que han treballat, on consta el temps 
d’austenització que han necessitat, la temperatura del bany que oscil·la entorn 
als 350 -380ºC, per un determinat material, forma i gruix de peça.  

Aquesta experiència serveix per poder predir amb força exactitud els paràmetres 
de tractament tèrmic que s’hauran de fixar, per una peça nova, atenent a una 
semblança d’aparença física i de material. 
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Tot i amb això, amb les peces que són noves per l’empresa, s’acostuma a fer 
unes proves amb petits volums de peces que, un cop tractades són enviades al 
client, perquè aquest pugui comprovar si han quedat bé amb els paràmetres 
escollits. 

Quan s’han fixat els paràmetres de tractament, es pot començar a tractar les 
peces metàl·liques. 

 

 

Figura 5. Fotografia d’un forn continu de tremp en ple funcionament. 

 

 Les peces contingudes en els contenidors de plàstic, es transporten amb una 
toro mecànic fins a la tremuja,  d’ acer inoxidable, que cada línea de tremp té en 
el seu inici. 
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Les peces es bolquen a l’interior de la tremuja. La tremuja es troba dotada d’un 
sistema vibratòri, on es pot regular l’ amplitud i la freqüència de la vibració. 

Això permet augmentar la velocitat amb la que les peces cauen i es dipositen al 
canal que desemboca en la part inferior de l’elevador, per on les peces pugen, 
des del nivell del terra fins al nivell de la cambra d’austenització a 2 m d’alçada. 

 

 

Figura 6. Fotografia de tremuja d’ acer inoxidable en primer pla. 

 

En la figura 6 s’observa com la tremuja es va buidant de peces que baixen 
empeses per la força de vibració. 

Les peces cauen en la safata de ferro inferior. Les peces que penetren amb certa 
força van empenyent a les que tenen davant i, així transmeten el moviment, les 
peces situades a l’extrem de la safata es precipiten i cauen a l’ inici de l’ elevador 
magnètic que hi ha per sota. 

Les peces pugen excitades per l’ elevador d’acer. Aferrades a la seva superfície, 
gràcies al grup de barres magnètiques que es troben en el seu interior, 
muntades en una cinta que es mou fins al punt més alt de l’estructura on acaba  
l’elevador i comença la solera exterior muntada sobre l’estructura del forn. 
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En la part més alta d’aquest elevador és on hi ha el motor-reductor que 
arrossega la cinta. 

Aquest elevador com s’observa en la figura 5, va provis d’unes rodetes que 
permeten traslladar aquest equip de manutenció cap un altre forn si s’escau. 

En la figura 7 es veu la vista frontal del conjunt de la tremuja i elevador 
magnètic. 

 

 

Figura 7. Tremuja i elevador treballant. 
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Les peces cauen formant rengles estrets de peces. Aquest procés es totalment 
automàtic i normalment no precisa de cap manipulació per part del personal. 
Tret d’anar abocant els cubells plens de peces a mida que la tremuja es va 
buidant. 

És necessària la supervisió visual. Principalment quan cauen les primeres fileres 
de peces. En cas que s’observi que s’ajunten massa peces en una mateixa filera, 
unes poden quedar pel damunt d’altres, dificultant la correcta austenització de 
les peces. 

Aleshores es quan s’ha de regular el sistema que fa vibrar la tovera, baixant la 
freqüència.  

Hi ha peces que no precisen d’entrar al forn en aquesta disposició de fileres, i 
poden entrar d’una manera més desordenada i massiva, degut principalment a 
que tenen una major facilitat per escalfar-se correctament. 

 

 

Figura 8. Motor-reductor i tram superior de l’ elevador. 

 

Les peces arriben al final de la seva ascensió i cauen abruptament per una petita 
rampa que porta a la solera exterior. 

Hi ha peces que no segueixen aquest camí per entrar al forn. Són peces de forma 
complexa, amb moltes arestes, amb parts doblegades per processos  
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d’estampació en fred, peces recargolades, peces que s’enreden fàcilment amb 
d’altres o peces que son lleugeres per algunes parts de la superfície i que es 
poden aixafar si es bolquen a la tremuja . Aquestes peces si no entren amb una 
posició correcta per la solera poden quedar toves.  

Produït per un escalfament deficitari en la zona que ha quedat menys exposada a 
la calor, donant una austenització incomplerta durant el cicle. les peces passant 
al bany de sals sense tenir una estructura austenítica total, i això origina una 
transformació incomplerta a bainita. 

Altres peces com algunes molles, que són més esveltes en algunes parts de la 
seva superfície, corren el risc de que es poden enredar al precipitar-les a la 
tremuja que hi ha a l’ inici dels forns.  

Per aquestes peces es té especial cura alhora d’introduir-les al forn, i per això es 
col·loquen manualment a la solera exterior del forn, sense carregar-les a la 
tremuja com la majoria de peces. Al posar-les manualment és mira també de 
mantenir una certa separació entre peces perquè no s’obstaculitzin.  

Aquestes peces amb les que es té una cura especial, es coneixen com a “peces 
de col·locar bé”, i tenen evidentment un preu més elevat. Es distingeixen 
aquestes peces com s’ha comentat per la seva forma complexa i sobretot per 
l’experiència d’haver tractat peces similars amb anterioritat.  

 

 

Figura 9. Típiques peces de col·locació manual, a l’entrada del forn. 
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Un cop arribat a la part superior les peces circulen fins la boca del forn empesos 
per un sistema anomenat de solera vibratòria. S’aconsegueix amb una lleva que 
amb el seu moviment circular fa baixar un mecanisme que conté un eix roscat 
amb una molla i un suport o braços de solera.  

La molla es contrau fins que la lleva ha completat el seu recorregut aleshores es 
alliberada i impulsa el suport o braços de la solera que transmet l’ impuls a la 
solera, amb qui va unida per un eix bonificat per els dos costats de la solera 
exterior, transmeten la vibració necessària per fer córrer les peces. 

Hi ha dues soleres, una exterior que és la que rep l’impuls de la lleva i l’interior 
que està permanentment dins del forn. Les soleres són d’acer inoxidable de 
fossa, un metall amb excel·lents aptituds refractàries. 

La solera exterior s’uneix a l’interior mitjançant 5 passador cilíndrics, les dues 
superfícies estan alineades i prou juntes, perquè les peces puguin saltar d’una 
solera a l’altra sense dificultats.  

El motiu de tenir dues soleres, és perquè si es tingués una, aquesta tindria 
permanentment una part de la seva superfície fora del forn i es tindria més 
pèrdues tèrmiques per conducció de la part de la solera escalfada cap a 
l’exterior. 

 A més, el material de la solera patiria l’efecte d’un escalfament i refredament 
constants en la seva estructura interna que acabaria per malmetre’l. 

La solera exterior mesura 1,4 m i la interior és una mica més curta de 1,3 m i 
arriba fins al col·lector, de forma trapezoïdal de base quadrada. 

 

 

Figura 10. Solera exterior, vista frontal, amb els  

forats per on s’uneix a la solera interior. 
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Figura 11. Dibuix del funcionament del sistema polsant. 

La velocitat d’avanç de la solera, es regula mitjançant l’augment de la velocitat 
de gir del motor-reductor connectat a la lleva que farà per tant més voltes per 
minut. Conseqüentment, la solera rebrà més cops i empentarà les peces amb 
més freqüència. 

La següent imatge és de les peces en el moment just d’entrar al forn. S’observa 
amb claredat la flama viva, que actua de protectora endotèrmica. I una tapa 
metàl·lica que cobreix parcialment l’obertura de la porta, permetent que les 
peces passin per sota però al mateix temps impedint una excessiva pèrdua 
termal de l’interior del forn. 

El forn treballa en continu, es a dir, mentre unes peces entren pel final del forn 
surten unes altres austenitzades. Tot el procés es fa a la mateixa temperatura. 
La producció del forn és de 50 kg/h. És triga una hora per tractar 50 kg de 
material. 
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Figura 12. Peces encara en la solera exterior, just a l’ entrada del forn. 

Les peces circulen per dins del forn, damunt la solera que les transporta fins el 
final de al cambra d’austenització, en total recorren 1,3 metres. 

Al final de la solera les peces entren en un col·lector, per on les peces cauran 
dins el dipòsit de les sals fosses. 

Durant el trajecte total per dins del forn hem d’assegurar que totes les peces 
d’acer s’ha transformat en austenita al final, per tant han d’ estar a 850 ºC. 

Com hem comentat anteriorment, es pot regular el temps que caldrà per 
aconseguir l’austenització complerta que variarà en funció del gruix i la mida de 
les peces a tractar.  

La temperatura del procés d’ austenització és permanent entorn els 850ºC, calor 
que es cedida per un circuit de resistències elèctriques, quinze en total 
disposades a la part superior i inferior del forn, envoltant la solera. Les 
resistències estan disposades dins d’uns tubs radiants d’acer refractari.  

Les resistències elèctriques escalfant indirectament les peces per radiació, no 
tenim escalfament per convecció en el forn perquè no hi ha ventiladors que 
impulsin l’aire amb velocitat. 

Les resistències estan disposades de forma quasi simètrica al llarg de forn i 
treballen a 950ºC, donant 2,000 W de potència nominal cada una. La 
temperatura de les resistències sempre és superior ja que s’ha d’assegurar   
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l’escalfament per radiació, que és llògicament de les resistències al forn i s’han 
de superar les pèrdues tèrmiques que s’ originen i l’energia entregada a les 
peces. 

A l’entrada del forn, el primer que es troben les peces és una cortina de flama 
que crea un frontera amb l’aire de l’ambient de la nau, cremant-ne l’oxigen, que 
podria oxidar les peces. I permeten mantenir l’atmosfera endotèrmica necessària 
per efectuat l’austenització en condicions. 

Es troben a l’exterior del forn un injector, en forma de T, on conflueixen les 
canalitzacions que transporten el metanol, conegut com a canya de metanol, en 
estat líquid i el nitrogen sec, que prové d’unes bombones de nitrogen o de la 
instal·lació que hi ha al pati del darrere, encarregada d’absorbir el nitrogen de la 
atmosfera. 

El metanol es dissocia a les altes temperatures que es troba a l’interior del forn. 
En forma gasosa reacciona químicament amb el nitrogen i altres gasos que es 
troben a l’interior del forn. Aconseguint la composició idònia per efectuar el 
tremp sense oxidacions ni taques en les superfícies de les peces. 

Més endavant, en els propers capítols s’explicarà en major detall les 
característiques de l’ atmosfera endotèrmica i perquè es fa servir metanol i 
nitrogen. També s’ explicarà el cost energètic d’ escalfar aquest volum d’ 
atmosfera endotèrmica. 

El forn és constituït de diverses capes de materials aïllants i refractaris. Materials 
que poden assumir les temperatures de 850ºC usuals en l’austenització, sense 
sofrir deformacions. I que  en els revestiments retenen l’ escalfor que es perdria 
en l’ambient amb facilitat.  

Aquest materials són principalment els maons refractaris que formen el cos del 
forn, articulat en una estructura d’acer refractari, els maons van units per ciment 
també refractari. Hi ha dues capes més d’aïllants que formen el revestiment del 
forn abans d’ arribar a la xapa exterior protegida amb pintures d’alumini. Tot el 
referit a l’estructura i revestiments del forn serà tractat amb major amplitud en 
el capítol corresponent. 

Com hem escrit més a dalt, les peces finalment quan acaben el seu recorregut  
per la cambra d’ austenització cauen en una cistella metàl·lica a l’ interior del 
dipòsit del bany de les sals fosses, que es manté a una temperatura d’en torn 
dels 350-380ºC, que és on es produeix el refredament constant, isotèrmic, el 
temps necessari per convertir tota l’austenita en bainita. Aconseguint 
l’enduriment desitjat, com s’ha comentat jugant amb les temperatures i 
velocitats de refredament. 
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Figura 13. Fotografia d’ un antic bany de sals. 

 

Aquest dipòsit era utilitzat en el procés bainític per refredar les peces en un bany 
de nitrits.  

Els dipòsits són construïts d’acer refractari i en el seu interior duen una capa de 
llana mineral que fa d’aïllant.  

Les resistències són de tipus blindades, hi han d’ oferir en total una potència de 
30 KW, per a garantir una temperatura de 420ºC. 

En la figura 13 es pot observar la disposició de les resistències elèctriques i les 
restes de les sals, ja molt deteriorades. 

Perquè el sistema de refredament estigui complert, aquí hi manca les cistelles on 
es dipositen les peces i faria falta un agitador mecànics que les remou, per 
facilitar l’ intercanvi tèrmic i velocitat de refredament. 

Degut al fum que genera i les esquitxades de les peces al caure, el tanc de sals 
fosses es troba tancat dins d’un armari.  

En la seva part superior hi ha la xemeneia que allibera els fums a l’exterior. 

En el cas del tremp martensític, el bany que es dona no és de sals fosses sinó 
d’un oli especial per aquesta tasca. 
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Aquesta part del procés és bastant delicada, ja que s’ha d’anar en compte que no 
s’ompli massa la cistella on és dipositen les peces dins del dipòsit, ja que les 
peces que queden per la part del damunt poden sobresortir i no tenir prou 
contacte amb les sals. 

També l’excés de peces pot produir que algunes parts de la peça no tinguin prou 
contacte amb el líquid. 

El principal problema es que degut a l’excés de peces algunes cauen i es 
col·loquen al fons del dipòsit dificultant el moviment rotatiu de les cistelles. 

Un altre inconvenient freqüent son els embussos de peces en el col·lector, que 
queden mal posades i no cauen, aleshores manualment hi ha que fer-les baixar. 

 

 

Figura 14. Bany de sals al fons, centrifugadora oberta en primer pla. 
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En el bany de sals hi ha dues cistelles funcionant al mateix temps de manera 
coordinada. En total el refredament dura uns quinze minuts.  

La cistella s’ omple de peces i al cap d’un set minuts rota 180º, la cistella que 
ocupava aquesta posició ja ha buidat mitjançant un cilindre hidràulic la seva 
càrrega, les peces han transformat la seva estructura en bainita i han aconseguit 
la duresa buscada. Ara la segona cistella buida es col·loca sota el col·lector on 
estarà rebent peces durant set minuts. 

 

 

Figura 15. Dibuix del bany de sals triple i la centrifugadora. 

Les peces quan acaben la seva estada en el bany de sals passen a un bany 
d’aigua per treure‘s de sobre les restes de sals.  

Aquest procediment és repeteix dues vegades més, ja que les peces passen per 
tres banyeres amb aigua. És el conegut com a bany triple, que dura en total uns 
tres minuts. 

Aquesta aigua que es va contaminant progressivament és la que després es 
reutilitzarà per recuperar les sals que impregnades en la superfície de les peces, 
es dissolen en l’aigua.  
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Figura 15. Cistella del triple bany d’ aigua i centrifugadora. 

 

Per finalitzar la última cistella aboca les peces en una centrifugadora.  

La centrifugadora girà a gran velocitat produint que les gotes d’aigua saltin de les 
peces cap a lles parets de la centrifugadora. Té una tapa que s’aixeca al moment 
de rebre les peces, i es tanca al centrifugar. 

Hi ha dues o fins i tot quatre centrifugadores muntades, amb un sistema 
mitjançant un motor que acciona una roda dentada recta i que permet que un 
cop s’ha omplert una centrifugadora i es tanca, aquesta gira 45º una altra ocupi 
el seu lloc i s’ompli. Mentre la primera centrifugadora encara asseca, durant uns 
quatre minuts.  

Un  braç robòtic s’encarrega d’agafar la cistella de dins de la centrifugadora i  

Abocar-la cistella de plàstic quan ja s’ha acabat d’assecar o dins d’un pot ple d’oli 
d’ engreix clar, que un cop les peces s’han impregnat de l’oli es torna a posar de 
nou dins d’una centrifugadora per aconseguir l’oliat. 
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Figura 16. Centrifugadora en primer pla. 

 

Figura 17. Fotografies de centrifugadores i braç robòtic al final d’un 
tremp martensític. 
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2.4. Control de qualitat. 
L’empresa treballa segons un sistema de qualitat basat en la Norma internacional 
DIN EN ISO 9001:2000.  

S’utilitzen controls automàtics del procés i autocontrol en totes les produccions i 
es disposen de tots els mitjans necessaris per garantir la qualitat del tractament 
tèrmic (microduròmetre, duròmetre, lupes trioculars, màquina universal 
d´assaig, calibres especials, microscopis, peus de rei, etc...). 

Això assegura la traçabilitat de tots el lots de peces, des del dia que arriben fins 
que marxen de l’empresa tractades. 

Per això es fan fulls de ruta, on consta els kg de material,  s’anota el temps de 
tractament i l’hora de començament i acabament de la feina.  

També el nom de l’operari encarregat de la supervisió i el que és més important 
el número de peces que ha comprovat i les que han sortit malament. 

L’operari supervisa el procés analitzant un número determinat de peces 
(normalment 10-20) en un determinat interval de temps, potser cada mitja hora, 
això correspon a analitzar 10-20 peces /t. Si les peces van sortint bé, el procés 
continua amb els mateixos paràmetres, si massa peces estan quedant toves es 
corregeixen els paràmetres.  

El que fa l’operari és punxar les peces en uns duròmetres Rokwell C . 

 L’eina de penetració és un con amb punta de diamant, que forma un angle de 
120º. S’acosta la peça, que es col·loca damunt del cap d’un cargol que el fa pujar 
fins que la peça entra en contacte amb el con, es selecciona la càrrega i s’aplica 
tirant d’una palanca, s’ha d’esperar uns segons per enretirar la càrrega i ja es 
pot llegir el valor en el marcador on s’obté el valor de la duresa superficial.  

Els duròmetre estan repartits pel taller, damunt de taules. Després anota les 
dureses que es troben, que han d’estar dins l’ interval de duresa permès.  

 

                                                                                                                              

 

Figura 18. Duròmetres Rockwell del laboratori. 
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Un cop finalitzat tot el lot, en el full de ruta s’han hagut d’anotar els resultats de 
totes les peces punxades en el duròmetre. 

Hi ha clients que demanaran un determinat percentatge de peces a comprovar, 
per exemple 40 peces cada hora, o 1 per mil de totes les peces, o un número 
determinat. En cap cas la proporció de les peces que s’han trobat per sobre o per 
sota de l’ interval de duresa es pot sobrepassar.  

Amb aquests resultats s’elabora un informe que es remet al client. 

En ocasions no n’hi ha prou en comprovar la duresa per l’assaig Rokwell C i es 
demana de realitzar un segon assaig de duresa Vickers.  

Amb l’ assaig Vickers es comprova la duresa del nucli de la peça. 

 

 

Figura 19. Microduròmetre Vickers del laboratori de l’ empresa. 

L’assaig Vickers és realitza en el laboratori amb un microduròmetre, amb una 
càrrega de 1 kg. L’eina de penetració del microduròmetre és una piràmide 
quadrangular de diamant. 

 

Figura 20. Dibuix de la forma geomètrica de l’ eina piramidal  
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Primer però s’han de preparar les provetes.  

Les provetes s’obtenen partint tres peces en tres trossos petits cada una. 
Aquests tres fragments de peces seran les provetes.  

Però les provetes abans s’han de polir per eliminar les marques del tall que hem 
fet. S’agafen les provetes de tres en tres i les fixem amb una petita mordassa. 
Les polim amb tres plats de diferent rugositat cada cop de gra més fi. 

 

 

Figura 21. Polidora de provetes del laboratori. 

La polidora té una petita entrada d’aigua amb una aixeta i s’ha de deixar una 
mica oberta per evitar el sobreescalfament . Al final es posa una pasta de 
diamant en la última capa que és dilueix, per donar la última polida. 

La petita mordassa que conté les tres provetes es col·loca al microduròmetre on 
es fan tres punxades a cada proveta, en total es fan nou, procurant que quedin 
ben repartides per la superfície. 
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Figura 22. Imatges de l’ empremta de l’ eina i mesura de la longitud, en 
aquest cas amb sistema electrònic. 

 

Un cop s’ha acabat de fer les punxades, s’han de mesurar les diagonals, això es 
fa amb l’aparell de mesura que porta el microduròmetre, normalment es mesura 
només una. 

S’anoten els resultats i en el nostre cas es consulten unes taules on segons la 
càrrega de l’assaig (1 kg) i la longitud de la diagonal ens dona una duresa. 

En total obtenim 27 resultats. 

Amb els resultats és realitza un informe on s’estudia la desviació típica que ha 
d’estar continguda dins uns valors exigits i una gràfica de control, on es mostri 
que la producció està sota control. 

 

 

 

Figura 23. Gràfica d’ una distribució normal. 
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CAPÍTOL:3 INTRODUCCIÓ 

ALS TRACTAMENTS 

TÈRMICS I A LA 

METAL·LOGRAFIA DELS 

ACERS. 
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3.1. Metal·lografia dels acers. 
 

Podem descriure la metal·lografia com la ciència que estudia microscòpicament 
l’estructura dels metalls i aliatges. Són de vital importància l’estudi de les fases, 
de la seva forma i distribució, la mida del gra o de les inclusions. Factors que 
incideixen decisivament en les propietats mecàniques del metall. 

El metall en el que ens centrarem és l’acer. L’acer és un aliatge de ferro i carboni 
bàsicament, tot i que pot contenir altres elements com el manganès i el silici. 
També pot contenir impureses, les més comuns són el fòsfor i el sofre.  

A banda trobem uns altres acers, els especials; als quals se’ls hi afegeix 
elements con el níquel, crom, titani o molibdè entre d’altres. Per a millorar 
algunes de les seves característiques. 

El comportament de cada acer davant de l’escalfament i refredament lent queda 
perfectament definit en els diagrames  ferro-carboni però, aquest no pot predir 
les transformacions que patirà la seva estructura si es varia la velocitat i les 
condicions de refredament amb l’objectiu de modificar les propietats del material.  

La base per la comprensió del tractaments tèrmics és el diagrama Fe-C i els 
diagrames TTT (temperatura/temps/transformació), els diagrames TTT expliquen 
les transformacions estructurals que tenen lloc durant els tractaments tèrmics. 
Ambdós diagrames són importants alhora de programar un procés de tractament 
tèrmic. Sent el diagrama de la corba de la S o TTT imprescindible per assegurar 
– nos que completem la transformació buscada.  

 

3.1.1. Diagrama ferro – carboni. 

En el diagrama d'equilibri, o de fases, Fe-C es representen les transformacions 
que pateixen els acers al carboni amb la temperatura, admetent que 
l'escalfament, o el refredament de la mescla es realitza molt lentament de 
manera que els processos de difusió (homogeneïtzació) tenen temps per 
completar-se. Aquest diagrama s'obté experimentalment identificant els punts 
crítics de temperatures a les quals es produeixen les successives 
transformacions, que donen lloc a noves estructures cristal·lines per mètodes 
diversos. 

Els aliatges fèrrics es classifiquen segons el seu contingut en carboni, en tres 
grans grups:  

• Ferro: conté menys del 0,008% en pes de carboni. 

• Acer: el seu contingut de carboni va de 0,008% al 1,7%, generalment 
contenen menys d’ 1%.  
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• Foses: el contingut és superior al 1,7%, generalment entre el 3,5 i el 4% 
de C. 
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Figura 24. Diagrama Fe - C 

 

 

 

3.1.2. Microestructures en aliatges Fe –C. 

De l’estudi del diagrama ferro carboni s’observa que existeixen per cada tipus 
d’acer, certes temperatures, en les que durant l’escalfament o el refredament 
molt lent, apareixen transformacions en els constituents microscòpics. 

Les microestructures que es generen depenen tant del contingut en carboni com 
del tractament tèrmic. Si el refredament és molt lent obtenim condicions 
d’equilibri però, en els tractaments tèrmics, al fer refredaments molt ràpids es 
canvia la microestructura i les propietats mecàniques. 

 

Figura 25. Corba de refredament del ferro. 

Si es deixa refredar el ferro és líquid el més pur possible, lentament, s’observa 
que solidifica a 1.535ºC.  Si es continua refredant s’aprecia  que als 1.440ºC  
una baixada en la velocitat de refredament degut a un despreniment espontani 
de calor. 

Els 898ºC, s’observa una nova disminució de la velocitat de refredament produït 
també pel mateix fet que a 1.535ºC. Els 750ºC, torna a ocórrer una nova parada 
en el refredament, sent la última abans d’ arribar a la temperatura ambient. 

Aquestes temperatures en les que trobem parades en el refredament 
s’anomenen temperatures o punts crítics i es designen amb els  noms de Ar4,Ar3 i 
Ar2, respectivament. 

Quan el procediment és a l’ inversa i s’escalfa ferro de la temperatura ambient 
fins a 1.550ºC, el fenomen es semblant però a temperatures un pel més 
elevades, els noms que reben aquests punts crítics són Ac4,Ac3 i Ac2. 
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Ac2 apareix als 790ºC, Ac3 als 910ºC i Ac4 als 1.410ºC. Aquets diferència de 
temperatures és la mostra de la resistència que oposen els sistemes cristal·lins a 
transformar-se. 

El ferro pur presenta tres estats al·lotròpics a mesura que s’incrementa la 
temperatura. 

Fins els 910ºC es te ferro alfa (ferrita). És un ferro molt pur, amb un contingut 
baix de carboni, 0,008% en la temperatura ambient. El ferro alfa cristal·litza en 
el sistema cúbic centrat en el cos (BCC). Les cèl·lules cristal·lines del ferro alfa 
tenen la forma de cub, amb una àtom de ferro a cada vèrtex i un en el centre, 
aquesta situació es manté fins el 910ºC. S’ha de tenir en compte que comparteix 
aquests àtoms amb els cubs que l’envolten, l’àtom del vèrtex té set cubs veïns i 
l’àtom del centre es comparteix amb l’adjacent.  De tal forma que el seu número 
d’ àtoms és en realitat menor. En realitat la matèria que li correspon és la de 2 
àtoms, 1 pel centre, i l’altre del vèrtex (8 x 1/8 = 1). La longitud de les arestes 
del cub es denomina constant o paràmetre del sistema cristal·lí, en el ferro alfa 
varia de 2,85 a 3,90 Angstrom. 

És ferromagnètic fins els 768ºC, quan perd aquesta qualitat. El ferro alfa 
magnètic i el ferro alfa no magnètic cristal·litzen en la mateixa forma i la seva 
capacitat per dissoldre carboni és pràcticament idèntica. 

Entre 898-910ºC i fins 1400ºC, tenim ferro gamma. Amb aquesta forma el ferro 
pot dissoldre carboni fins el 1,7%, cristal·litza en el sistema cúbic centrat en les 
cares (FCC), amb 8 àtoms de ferro en els vèrtex i 6 en las cares. En realitat fruit 
del compartiment d’ àtoms amb les estructures veïnes li corresponen 4 àtoms. El 
seu paràmetre es troba comprès entre 3,65 i 3,70 Angstrom.  

 

 

Figura 26. Sistemes cristal·lins del ferro alfa i gamma, 
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Tot i que el ferro gamma té més àtoms que el ferro alfa, el número total no ha 
augmentat. El que ha succeït és un canvi en l’estructura cristal·lina,  

apareixent uns cubs de major volum, és a dir, la mateixa massa de ferro està 
formada ara per menys cubs, cada un dels quals ocupa més volum i conté més 
àtoms. 

Entre 1400 i 1538ºC cristal·litza en el mateix sistema que el ferro α però, amb 
major longitud del seu paràmetre, i rep la denominació de ferro delta. No té 
interès industrial ni són interessants les transformacions a les que dona pas. 

Quan els acers es troben a temperatures superiors a les crítiques (austenitzats), 
els àtoms de carboni poden  situar-se intersticialment en el centre de les arestes 
i en el centre dels cubs del ferro gamma.  Com que el carboni es troba sempre 
en petites quantitats no arriba a ocupar mai una posició complerta només 
teòricament quan té un contingut màxim (1,7%), sent la seva distribució 
desordenada. 

En el diagrama de fases, es mostren tres composicions singulars, en els acers al 
carboni: 

Un punt eutèctic (composició per la qual el punt de fusió de l’acer és mínim), en 
aquest punt apareix la ledeburita, la ledeburita es un constituent de les fosses no 
pas del acers, ja que té un contingut en carboni del 4,3% i de ferro del 95,7%.  

La ledeburita comença a aparèixer quan el contingut en carboni de l’aliatge 
supera el 1,7%. És la responsable de la dolenta capacitat per la forja de les 
fosses i marca el final dels acers i el començament de les fosses.  

S’observa en el diagrama, que seguint la línea recta de la ledeburita, per sobre 
del punt A3, només tenim austenita en la composició dels acers. 

Un punt eutectoide, equivalent a l’eutèctic però, es torba en la zona dels acers en 
estat sòlid. En aquest punt la temperatura de transformació de l’austenita és 
mínima.  

El punt eutectoide conté un 0,89 % de C amb un 13,5% de cementita i rep el 
nom de perlita. Formada per capes alternes de ferrita i cementita. 

L’existència del punt eutectoide permet distingir dos tipus diferents d’aliatges de 
l’ acer. 

• Acers hipoeutectoides: tenen un contingut  en carboni inferior a 0,89 %. Quan 
comença a refredar-se per sota de la temperatura crítica A3. Es precipita la 
ferrita entre els cristalls d’austenita fins arribar a la temperatura crítica A1, 
l’austenita restant es transforma en perlita. Resultant una estructura de cristalls 
de ferrita en una matriu de cementita. 

• Acers hipereutectoides: amb un contingut superior al 0,77 % de C. Al refredar-
se per sota de la temperatura crítica es precipita el carbur de ferro. Resultant 
una estructura de cristalls de perlita en una matriu de cementita.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_hipereutectoide
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3.1.3. Altres microestructures. 

Les estructures bàsiques descrites són les perlítiques, obtingudes com hem 
comentat per el refredament lent dels acers al carboni, quan modifiquem les 
condicions de refredament amb els tractaments tèrmics, s’obtenen altres 
estructures cristal·lines: 

• La martensita és el constituent més típic dels acers trempats i s’ obté de forma 
gairebé instantània al refredar ràpidament l’austenita. És una solució 
sobresaturada de carboni alfa, en quan major sigui el contingut en carboni, a la 
substitució de l’estructura cúbica centrada en el cos per tetragonal centrada en 
el cos. 

• La bainita s’obté a velocitats intermèdies, és una estructura similar a la perlita, 
formada per agulles de ferrita i cementita però, de més ductilitat i resistència. 

• Austenita es pot obtenir per un refredament ràpid d’aliatges amb elements 
gammàgens (que afavoreixen l’ estabilitat del ferro) com el níquel i el 
manganès. És el cas dels acers inoxidables austenítics. 

3.1.4. diagrames TTT (corba de la S) 

 

Figura 27. Corba de la S. 
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El diagrama TT es diferent per cada acer ja que depèn de la seva composició, del 
contingut de carboni i d’altres metalls. 

 

Es comença sempre amb un acer amb estructura austenítica, per sobre de la 
temperatura crítica, un pel per damunt dels 850ºC.  

Depenent de la velocitat de refredament i de les condicions s’obtenen diferents 
transformacions en l’estructura. 

 Aquesta transformació té lloc durant el bany de refredament, on es manté 
durant un temps les peces sota una temperatura controlada (isotèrmic) fins que 
ha finalitzat la transformació total de la austenita cap a una altra estructura 
cristal·lina com són, la perlita i la bainita. S’ha d’assegurar que es supera la línea 
d’acabament de la zona de transformació 

Fent un refredament ràpid i sense tallar la corba de la S obtenim martensita. 

En el diagrama s’observen tres zones: 

• En la zona superior es forma perlita. 

• En la zona intermèdia bainita. 

• En la zona inferior martensita. 

 

3.2. Introducció als tractaments tèrmics. 
 

Els tractaments tèrmics tenen la finalitat de millorar les característiques dels 
acers. Bàsicament el tractament tèrmic consisteix en escalfar les peces 
metàl·liques a una temperatura i durant un temps determinat per cada tipus de 
procés. Per després refredar-les en unes condicions específiques. 

Són la temperatura i el temps, tan d’escalfament com el de refredament, els 
factors més decisius. S’han de seleccionar en funció de la composició química de 
l’acer, la mida, la forma, el gruix de la peça i per les característiques que 
perseguim, per exemple l’augment de la duresa. 

La peça tractada pateix un canvi en la seva estructura microscòpica, canvis 
també físics i en ocasions en la composició dels metalls. 

Els tractaments tèrmics més utilitzats en la indústria són: El tremp, recuit, 
normalitzat, revingut, cementació i la nitruració. 

Els tractaments tèrmics es poden classificar principalment. Segons si el 
tractament tèrmic es total, fins al centre de la peça o només és superficial. Per la 
velocitat de refredament, amb refredaments ràpids i lents. També hi ha els 
tractaments termoquímics que necessiten atmosferes riques en determinades 
substàncies químiques, per conferir-li a la peça les propietats que busquem. 
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3.2.1. Classificació dels tractaments tèrmics. 
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Les principals característiques d’aquests tractaments tèrmics són: 
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• Recuit: Té com a finalitat estovar l’acer, regenerar la seva estructura i 
eliminar les tensions internes. S’escalfa l’acer a la temperatura òptima, 
seguit d’un refredament lent. Els recuits més utilitzats són: Els recuits amb 
austenització, els recuits subcrítics i els recuits d’austenització 
incomplerta. Breument, les principals característiques són les següents: 

a) Recuits d’austenització de regeneració: L’escalfament s’efectua a una 
temperatura lleugerament per sobre de la temperatura crítica superior i 
després el material es deixa refredar molt lentament. 

b) Recuits subcrítics: En aquest recuit, l’escalfament es fa per sota de la 
temperatura crítica inferior. El refredament es pot fer a l’aire sense que 
s’endureixi. Aquest tractament permet eliminar les tensions internes i 
augmentar la ductilitat. Hi ha tres tipus de recuits subcítics: Els 
d’estovament, contra acritud i el globular, les seves característiques 
principals són les següents: 

• Recuit d’estovament: La seva finalitat és la d’estovar l’acer per un 
procediment ràpid i econòmic. Amb aquest tractament s’obté una duresa 
per facilitar la mecanització del material. El procés consisteix en escalfar 
l’acer fins a una temperatura inferior a la crítica però, el més elevada 
possible i posteriorment refredar a l’aire. 

• Recuit contra acritud: Es realitza a temperatures de entre 550ºC i 650ºC, i 
tenen com a objectiu augmentar la ductilitat dels acers amb poc contingut 
de carboni (menys de 0,40%) estirats en fred. Amb l’escalfament a 
aquesta temperatura aconseguim destruir la cristal·lització allargada de la 
ferrita, apareixen nous cristalls, més dúctils, que permeten estirar o 
laminar el material de nou, sense dificultat. El refredament com en el cas 
del recuit d’estovament es fa a l’aire. 

• Recuit subcrític globular: Es practica en acers en baix contingut en carboni 
i consisteix en escalfar la peça a temperatures inferiors però, pròximes a la 
crítica i posteriorment es fa el refredament lentament dins del forn. 

a) Recuit globular o d’austenització incomplerta: Aquest tractament 
s’acostuma a fer servir en acers al carboni amb més del 50% de 
carboni. La finalitat és estovar-los i afavorir la maquinabilitat, com per 
exemple facilita l’extrusió en fred. El procés consisteix en escalfaments 
prolongats a temperatures intemitges entre la crítica superior i la 
inferior, seguits per un refredament lent.  També es fa servir un 
escalfament amb temperatures que oscil·len al voltant de la 
temperatura Ac1, a vegades per damunt i d’altres per sota ( recuit 
globular oscil·lant) però la majoria de vegades la temperatura de treball 
és lleugerament superior a Ac1 (recuit globular d’austenització 
incomplerta).  

 

• Normalitzat: Aquest tractament consisteix en escalfar a una temperatura 
lleugerament més elevada que la crítica superior, seguit d’un refredament 
en aire tranquil. L’acer adquireix una estructura natural a la seva 
composició, destruint els efectes de qualsevol tractament tèrmic que s’hagi 
fet amb anterioritat. El normalitzat és molt important per eliminar les 
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tensions internes, que s’originen al mecanitzar i treballar l’acer i també 
uniformitza la mida del gra de l’acer. 

• Tremp: El procés de tremp té la missió d’augmentar la duresa i la 
resistència mecànica dels acers. Consisteix en un escalfament 
lleugerament superior a la temperatura crítica superior i després es 
refreda ràpidament, submergint les peces encara calentes en un bany 
d’immersió. El bany de refredament pot ser de diferents productes com 
l’aigua, olis i sals fosses. 

• Revingut: És un procés que es fa en peces que han estat trempades 
anteriorment. El revingut és fa a temperatures inferiors a la crítica. Té com 
a finalitat eliminar les tensions internes que s’originen durant el tremp. És 
disminueix  lleugerament la duresa i la resistència de la peça trempada, es 
millora la tenacitat, aconseguint la duresa i resistència buscada al final 
d’aquest tractament. 

• Tractaments isotèrmics de l’acer: Aquests tractaments tenen la peculiaritat 
en que la fase de refredament no es fa de forma progressiva, sinó que 
s’interromp o es modifica a diverses temperatures. Durant uns intervals de 
temps, la peça roman a temperatura constant, els temps necessari en 
funció de la mida, la composició de l’acer, de la massa i de les 
característiques finals que desitgem. Destaquen l’austempering, el 
martempering i el recuit isotèrmic. Més endavant parlarem més 
extensament de l’austempering i el martempering, que són els dos 
processos emprats a l’empresa estudiada. I atenent a les seves 
característiques es dissenyaran les instal·lacions amb les especificacions 
pertinents. 

• Tremp superficial: Com a tractament superficial, la seva finalitat és la 
d’endurir la capa externa de l’acer. Aquest procés es pot fer mitjançant 
l’escalfament amb una flama com per corrents induïdes d’alta freqüència. 
En tot moment es pot controlar la profunditat de l’escalfament, per tan es 
coneix la penetració de la duresa. Un cop finalitzat el tremp, generalment 
es refreda per immersió en aigua. 

• Tractaments tèrmics amb canvis de la composició o termoquímics. En 
aquests tractaments a més de la temperatura i el temps de procés és de 
vital importància l’atmosfera que envolta la peça durant l’escalfament i el 
refredament.  

Aquest tractaments són indicats per a peces que han de tenir una gran duresa 
superficial per a resistir el desgast i bona tenacitat en el nucli. Els principals 
tractaments dins d’aquest grup son: 

• Cementació: En aquest tractament es modifica la composició de les peces, 
augmentant el contingut de carboni de la zona exterior, amb un tremp i un 
revingut s’obté una gran duresa superficial. 

• Nitruració: És un tractament d’enduriment superficial a baixa temperatura, 
en el que les peces d’acer trempades i revingudes al escalfar-se a 500ºC, 
en contacte amb una corrent d’amoníac, absorbeixen nitrogen. Així es 
forma una capa de nitrurs de gran duresa. 
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3.3. Constituents de l’ acer obtinguts i  

tractaments tèrmics realitzats a l’ empresa 
En aquest apartat s’expliquen amb més detall els tractaments tèrmics que es 
realitzen i els constituents que s’obtenen. 

Els tractaments tèrmics que es realitzen són el tremp Bainític (Austempering) i el 
tremp Martensític (Martempering).  

El tremp bainític és molt més utilitzat a l’ empresa que no pas el tremp 
martensític. Tot i així s’expliquen les principals característiques d’ ambdós.  

Els dos tractaments són isotèrmics. Parteixen de l’ austenita. L’ austenita  
s’aconsegueix escalfant les peces d’acer a temperatures rondant els 850 ºC i 
després refredar-les a aproximadament 350ºC per immersió en bany de sals fins 
a completar la transformació per aconseguir bainita i a 80ºC amb oli per la 
martensita.  

3.3.1.        Bainita 

La bainita apareix quan es refreda l’austenita isotèrmicament en un bany de 
250º a 600º C. Es distingeixen dos tipus de bainita: Superior d’aspecte 
arborescent  que es forma a unes temperatures de entre 500º i 550ºC. La bainita 
superior està formada per una matriu ferrítica amb carburs de cementita. Les 
plaques discontinues dels carburs s’orienten paral·leles a la direcció de les 
agulles de bainita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Imatge de les agulles de la bainita superior. 
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La bainita inferior és obtinguda a unes temperatures compreses entre 250º i 
400ºC. Constituïda per agulles allargades de ferrita que contenen plaques primes 
de carburs. Aquestes petites plaques son paral·leles entre sí i la seva direcció 
forma un angle de 60º amb l’eix de les agulles de ferrita.  

 

 

 

 

Figura 29. Bainita inferior amb fons blanc de martensita obtingut a 
290ºC, 0,90%C. 
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3.3.2.  Austempering. 

És un procés  que obté bons resultats realitzant-lo automàticament, ens 
instal·lacions especialitzades, a gran escala en acers amb un contingut de 
carboni entre 0,50% a 1,20%.  

 Emprat  principalment per a la fabricació de petites peces o eines d’acer al 
carboni o de baix aliatge, que han d’obtenir una duresa de entre 40 a 55 
Rockwell-C. Les peces sotmeses a aquest tractament obtenen una estructura 
bainítica, que tenen molta més tenacitat que les que corresponen a peces 
idèntiques, amb la mateixa duresa aconseguida per temple i revingut.  

A més es verifica la transformació de la austenita isotèrmicament sense passar 
per la etapa martensítica, desapareixent el perill d’esquerdes i deformacions. 

 

 

       Figura 30. Representació esquemàtica de l’austempering 

L’Austempering consisteix en escalfar l’acer a una temperatura lleugerament 
superior a la temperatura critica i refredar-la en una bany calent, que es manté a 
temperatura constant (tractament isotèrmic), durant un temps suficient fins que 
la totalitat de l’austenita es transforma en bainita. La temperatura del bany a de 
ser superior a la del punt Ms (temperatura d’inici de transformació en bainita), 
està compresa entre 250º i 550ºC. 
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Per que el tractament sigui correcte i l’estructura totalment bainítica, el 
refredament en la primera fase ha de ser prou ràpid per evitar la formació de 
perlita. 

Com que l’acer tractat d’aquesta forma no és sotmès a les severes tensions 
internes pròpies de les transformacions martensítiques, no només es troba lliure 
de les petites esquerdes mircroscòpiques que neixen durant els tremps ordinaris, 
sinó que té grans qualitats. 

Si sotmetem unes provetes de 8 mm d’acer de 0,90% de carboni que després de 
l’austempering han quedat amb una duresa de 50 Rockwell-C a diversos assajos 
mecànics, observem que: Per tracció s’obté una estricció notable per el grau de 
duresa del acer; per xoc es doblega abans de trencar-se i té força tenacitat i en 
un assaig de plegat es doblega 160º abans de trencar-se. Mentre que un acer 
temprat de la mateixa duresa es trencaria en els tres assajos com el cristall.  

La principal limitació d’aquest tractament és en algunes ocasions no poder assolir 
la velocitat de transformació necessària, per evitar la transformació de l’austenita 
en la zona del nas de la S. Zona on es formen estructures perlítiques o 
sorbítiques toves. Això pot passar degut a que les peces són massa gruixudes o 
perquè l’acer té una velocitat crítica massa elevada. 

Aquest tractament també és aplicable amb peces grans si son d’acers d’aliatge i 
utilitzant mètodes mecànics per agitar el bany i afavorir el refredament. 

 

3.3.3.   Martensita 

És la forma típica dels acers temprats. Està format per una solució sòlida 
sobresaturada de carboni o de carburs de ferro en ferro alfa. S’obté per 
refredament ràpid de l’acer a alta temperatura.  

El contingut en carboni sol variar des de petites traces fins a un 1% de C.  

Les seves propietats físiques varien amb la seva composició, augmentant la seva 
duresa, resistència i fragilitat amb el seu contingut de carboni. Després del 
carburs i de la cementita, és el constituent més dur dels acers. 

 Té una resistència de 170 a 250 kg/mm2, una duresa de 50 a 68 Rockwell-C i 
allargament de 2,5 a 0,5%. És magnètica. 
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Figura 31. Estructura martensítica amb microscopi electrònic de 
laboratori 

En aquesta fotografia es pot observar clarament les agulles de martensita sobre 
els fons blanc d’austenita. 

 Aquesta estructura es dona en els acers d’alt contingut en carboni i alt aliatge, 
tremprats a partir d’una elevada temperatura, en la que no s’ha aconseguit la 
completa transformació de la austenita en martensita. Pot quedar fins a un 30% 
sense transformar. 

 En els casos on la transformació és total, és requereixen fins a 1.000 augments 
al microscopi per poder observar la martensita al no quedar gaire austenita de 
fons.  

Aleshores s’obté una estructura de martensita molt fina fruit de un trempat a la 
temperatura correcta. 

 

3.3.4. Martempering 

Aquest tractament es realitza escalfant l’acer i mantenint-lo a una temperatura 
superior a la crítica fins que es completi la total austenització i refredant-lo 
després en un bany amb una temperatura que oscil·la entre 200º i 300ºC hi ha 
de ser superior al punt Ms, quan es comença a formar la martensita. 

 El material ha de estar submergit al bany fins que tota la massa d’acer assoleixi 
la temperatura d’aquest fins el cor de la peça. 

No prologant-lo massa per evitar la transformació en qualsevol punt. Es refreda 
la peça al aire. D’aquesta forma s’obté una estructura martensítica amb poques 
tensions residuals.  

Si es vol reduir la duresa obtinguda es realitza un revingut posterior. És 
necessari que el refredament sigui suficientment ràpid perquè la corba de 
refredament no talli el nas de la S en cap punt.  
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Si això passés part de la austenita no es transformaria en martensita. En les 
peces gruixudes i quan s’utilitzen acers al carboni o de baix aliatge pot presentar 
problemes. 

 

 

      Figura 32.  Esquema del  Martempering. 
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CAPÍTOL:4 

SALA  I TANC DE 

METANOL. 

 

 

La primera actuació que es durà a terme dins el pla de millora i d’adequació de 
les instal·lacions de la planta de tractaments tèrmics al compliment de les 
normatives vigents i directrius de caràcter tècnic, mediambiental i de seguretat; 
serà l’emmagatzematge del metanol. 

Actualment, el metanol es guarda al pati posterior apilant el bidons de 1 m3, 
sense massa cura. Aproximadament, es poden acumular entre vuit i deu dipòsits 
de plàstic, la qual cosa no és permesa degut al alt risc d’inflamació, que podria 
afectar també a empreses veïnes, i a la toxicitat del metanol, en cas que aquest 
es basés i entrés en contacte am la pell, ulls etc... Posant en perill la seguretat 
del personal de l’empresa i el medi ambient. 

El fet que cada bidó sigui de 1 m3 origina que cada dos dies s’hagi de traslladar 
un  bidó fins la estació de bombeig i cada setmana s’hagi de realitzar comandes 
de metanol. Amb la qual cosa augmentem la freqüència d’un hipotètic accident 
per la constant manipulació del metanol. El metanol es rebut a la porta d’entrada 
de la nau i es transportat amb toros mecànics d’un en un fins el pati. Creuant tot 
el taller, passant entremig del forns en ple funcionament. 
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A més el preu del producte també s’incrementa al fer comandes petites, que 
requereixen de més transports. Sense obtenir rebaixes en el preu de compra del 
producte per majors volums. Per poder descarregar-lo directament des del camió 
cisterna, sense haver de pagar el bidó de plàstic i només havent de pagar un 
únic transport setmanal. L’estalvi que s’obtindria d’aquests factors justifica la 
inversió i garanteix una millora en la competitivitat de la empresa. A més de 
garantir una màxima seguretat i una menor complexitat en logística. 

Per tot això esmentat es realitzarà la construcció d’un dipòsit de 10 m3 per  

emmagatzemar metanol i l’edificació de la sala annexa on es situarà el dipòsit.  

 

Figura 33. Imatge actual de la situació del metanol acumulat al pati 
sense cap mesura de seguretat. 
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S’analitzarà la construcció i instal·lació d’un dipòsit de 10 m3 de metanol d’acer i 
la sala annexa on s’ubicarà, amb capacitat per subministrar metanol per el 
funcionament sense interrupcions dels cinc forns de trempat de l’empresa durant 
un període de temps no inferior a deu dies naturals.  

Els forns treballen 24 hores al dia excepte dissabtes, que romanen en règim fins 
ben entrada la nit, quan comencen a escalfar-se per donar servei dilluns a trenc 
d’alba. El consum mig diari és a raó de un metre cúbic per a tota la planta. 

Per la construcció del dipòsit i de la sala annexa. Es donarà compliment a la 
vigent normativa que concorre en l’emmagatzematge  de productes inflamables, 
en una activitat de tractament tèrmic de metall, on és utilitzat el metanol per el 
seu procés, establint les condiciones tècniques bàsiques del mateix, atenen els 
seus condicionants i mesures a aplicar. 

Així com es sol·licitarà dels organismes competents la pertinent autorització i 
legalització de totes les instal·lacions projectades. 

La sala annexa serà exclusiva per l’emmagatzematge del metanol i s’ubicarà 
també l’estació de bombeig. 

No es realitzaran transvasaments del producte entre dipòsits de reserva al tanc 
situat al punt d’utilització, únicament aquest serà omplert per el camió cisterna. 

Es preveu una superfície construïda màxima de magatzem de 18 m2. 

El volum màxim de metanol que s’emmagatzemarà serà de 10 m3 . 

 

4.1. Normativa aplicada. 
 

Per la redacció d’aquest capítol es tindran en compte les diferents directives 
contingudes a les disposicions: 

• Real Decret 379/2001 del 6 d’Abril, sobre emmagatzematge de productes 
químics i les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-APQ-001 sobre 
l’emmagatzematge de productes inflamables –ITC - MIE APQ  1 – R.D. 379/01 i 
productes tòxics MIE-APQ-7. 

• Ordenança general de Seguretat i Higiene – Ordre 9 de Març de 1971. 

• Ordre del 19 de desembre 1980, desenvolupament R.D.2.135/80. 

• Real Decret 2.135/80 del 25 de setembre.  

• UNE 62350-1 Tancs d’acer per emmagatzematge de carburants i combustibles 
líquids. Tancs de capacitat major de 3.000 litres. Part 1: Tancs horitzontals de 
paret simple. 

• UNE-EN 109502:200 IN: Instal·lació de tancs d’acer aeris o en fossa per a 
emmagatzematge de carburants i combustibles líquids, 

• UNE-EN 287-1 Qualificació de soldadors. Soldadura per fusió . Part 1 : Acers. 
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• UNE-EN 288- 1 Especificació i qualificació dels procediments de soldadura  per a 
materials metàl·lics. Part 1 : Regles generals per la soldadura per fussió. 

• UNE-EN 288- 2 Especificació i qualificació dels procediments de soldadura  per a 
materials metàl·lics. Part 2 : Especificacions del procediment de la  soldadura 
per arc . 

• UNE-EN 288- 3 Especificació i qualificació dels procediments de soldadura  per a 
materials metàl·lics. Part 3 : Qualificació del procediment per a soldadura per 
arc d’acers. 

• UNE-EN 25817 Unions soldades per arc en acers. Guia sobre els nivells de 
qualitat en funció de les imperfeccions. 

• UNE-EN 10025 Productes laminats en calent, d’acer no aleat, per a 
construccions metàl·liques d’ús general. Condicions tècniques de 
subministrament.  

• UNE 109101-2, 1995 IN: Control de la electricitat estàtica durant l’omplert i el 
buidatge de recipients. Part 2 : Càrrega de productes sòlids a granel en 
recipients que contenguin líquids inflamables. 

• UNE 109110:1990 Control de l’electricitat estàtica en atmosferes inflamables. 
Definicions. 

• UNE 109100:1990 IN Control de l’electricitat estàtica en atmosferes 
inflamables. Procediments d’operació. Carga i descàrrega de vehicles-cisterna. 

• UNE 109108-1:1995. Emmagatzemament de productes químics: Control de 
l’electricitat estàtica. Part 1: pinces de posta a terra. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió instrucció MIBT-BT-026. 

• Real Decret 2667/2004, Reglament de Seguretat Contra Incendis. 

• Real Decret 485/1997, article 54, senyalització. 
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4.2. Classificació del metanol. 
El producte a emmagatzemar és el metanol. 

El metanol és un derivat del gas natural, és un hidrocarbur, compost per carbó, 
hidrogen i oxigen. La seva fórmula química es CH30H. 

El metanol és un alcohol i és un líquid incolor, neutre, polar, tòxic i inflamable. 

És miscible en aigua, alcohols, esters i amb la majoria de solvents orgànics. És 
poc soluble en greixos i olis.   

Altres noms en que es coneix el metanol son: alcohol metílic, hidrat metílic, 
esperit de fusta, esperit d’alcohol i hidròxid metílic. 

El metanol és usat com a base de molts productes químics, anticongelants i 
combustibles. En el nostre cas el metanol és utilitzat com a generador 
d’atmosfera endotèrmica, per evitar possibles oxidacions i altres defectes 
superficials que poden passar amb la presència de l’oxigen durant el procés 
d’austenització. 

El podem classificar d’acord a l’article nº4 de la ITC MIE APQ – 1  
emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles. Instrucció tècnica 
reglamentada al Real Decret 379/2001 Reglament d’ emmagatzemament de 
productes químics; com un producte de la classe B1, ja que és un producte amb 
un punt d’inflamació inferior a 38ºC.  

I d’acord al Article nº4 de la ITC MIE APQ – 7 emmagatzemament de líquids 
tòxics, com a tòxic. 



 

 

 

PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES 

Densitat 0,7924 g/cm3 Acidesa PKA -15,5 

Estat d’agregació Líquid Solubilitat en 
aigua 

Total 

Aparença Incolora Punt 
inflamabilitat 

285 K (11,85 ºC) 

Massa molecular 32,04 UMA T. autoignició 685 K (334,35 º 
C) 

Temperatura 
crítica  

512,5K  (239ºC) Pressió crítica 8,084MPa 

Punt d’ebullició 337,8 K (64,65º) Densitat crítica  0,2715 g cm3  

Punt de fusió 176 K(-97,15 ºC) Factor de 
compresibilitat 
crítica  

0,224  

Viscositat líquid 
25ºC 

1,258 mPa·s Índex refrectari 
20ºC 

1,32840 

Pressió de vapor 
20ºC  

12,8 kPa Pressió de vapor 
Reid 

 32KPa 

Calor latent de 
vaporització 
25ºC 

37,43 kJmol Calor de 
combustió 25ºC, 
101.325KPa 

726,1 KJmol 

Capacitat de 
calor a pressió 
constant 

81,08 JmolK Conductivitat 
tèrmica líquid 
0ºC  

207 mW 

Coef. de 
expansió tèrmica 
cúbica 20ºC 

0,00149 per ºC   

 

Taula 3. Propietats del metanol. 
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4.3. Tanc horitzontal. 
 

El tanc és construirà seguint la norma UNE 62350 -2  part 2. Tanc d’acer per a 
l’emmagatzemament de carburants i combustibles líquids. Tancs de capacitat 
major de 3 000 litres. Part 1: tancs horitzontals d’acer. 

4.3.1.  Característiques i especificacions. 

El tanc està construït per una part cilíndrica de secció circular que son les viroles 
i per dos fons convexos que tancaran el cilindre. Aquests elements estaran 
construïts partint d’unes xapes d’acer i s’uniran per soldadura per fusió. 

Els espessors que utilitzarem per la construcció del tanc seran de 4mm per les 
viroles (valor mínim). Per els fons s’admet una reducció de fins el 10% 
d’espessor degut a les reduccions que ocorren durant el procés de fabricació. 
Aquest valors han estat extrets de la següent taula: 

 

Diàmetre exterior màxim en mm Espessor mínim en mm 

1 500 4 

1900 5 

2500 6 

2 800 7 

3 200 8 

3 600 9 

Taula 4. Espessor mínims en funció de Diàmetre exterior. Norma UNE 
62350-1 

 

4.3.2.  Dimensions generals. 

El tanc tindrà un diàmetre exterior de 1.500 mm i 5.925 mm de longitud amb un 
pes aproximat de 300 kg. 

 

4.3.3.  Materials 

a) El material del cos del tanc serà xapa d’acer S 235 JR, un acer 
laminat en calent. 
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Figura 34. Dibuix esquemàtic del tanc que construirem amb els 
recolzaments, principals vàlvules i la bomba. 

 

4.3.4. Fons. 

Els fons del tanc seran convexos, i els fabricarem repolsats al torn. Seran del 
mateix espessor que les viroles (4 mm). Compliran les següents característiques:  

Diàmetre exterior = 1.500 mm. 

Radi major , és el radi inferior de la part esfèrica i ha de ser igual o inferior al 
diàmetre exterior. En el nostre cas, R = 1.500 mm. 

Radi menor, és el radi inferior de la zona toroïdal, ha de ser igual o inferior a 
De/30. En el nostre cas, r = 50 mm. 

Altura de la vora cilíndrica, es la zona que es solda amb les viroles o part 
cilíndrica del tanc, serà major a 3,5 vegades l’espessor. En el nostre cas h = 14 
mm. 
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4.3.5.  Viroles. 

Les viroles les construirem a partir d’una xapa que corvarem amb un rodet fins a 
donar-li la forma cilíndrica. Es soldarà longitudinalment per unió. 

Aquestes soldadures d’unió es faran per la meitat superior del tanc i seran 
simètriques a banda i banda del pla vertical de simetria. 

Les distàncies entre elles seran superiors a un metre. 

4.3.6. Boca d’inspecció i orificis. 

Segons la norma cada tanc haurà de tenir almenys una boca d’inspecció o 
d’home situada en la seva meitat superior. 

En els tanc que com el del nostre cas estan sense compartimentar, i fins a un 
diàmetre nominal de 1 600 mm es pot prescindir de la boca d’home. 

Per a boques d’home de secció circular, el pas lliure de la obertura serà de 400 
mm per a diàmetre nominals de fins a 1 600 mm. 

El nostre tanc tindrà una boca d’home, de 400 mm de diàmetre per el pas lliure 
ja que el diàmetre interior de les viroles es inferior a 1 600 mm. En aquesta boca 
d’home hi anirà roscada una tapa amb un orifici que servirà per a la càrrega del 
tanc.  

 

• Emplaçament: L’eix de la obertura estarà situat a 500 mm de la soldadura fons 
– virola més pròxima.  

 

• Orificis: Els orificis de servei del tanc estaran situat a les tapes, seran roscats i 
en farem cinc, 4 aniran a una tapa i a l’altre, a la boca d’ home només hi anirà el 
que farà la funció d’omplir el tanc. 

 

• Característiques i dimensions: 

La boca d’home està composta per la brida, coll, tapa i la junta.  

• L’espessor mínim del coll serà de 4 mm, dada extreta de la taula 2. El coll anirà 
soldat a la virola i estarà situada a 50 mm com a mínim de qualsevol soldadura 
circular i a 100 d’una de longitudinal. La longitud del coll, entre la virola i la brida 
serà de 70 mm. 

• L’ espessor mínim de la brida s’ajustarà també a la taula 2 i en el nostre cas 
serà de 10. La brida anirà soldada al coll.  

• La tapa serà plana i de 10 mm d’espessor com la brida. Es fabricaran per 
mecanització al torn i tindrà xamfrans. Es tindrà cura que garanteixi la 
estanquitat. Les tapes tindran vuit forats roscats per on es collaran els cargols 
que l’uniran a la brida. 
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• La junta serà resistent a l’aigua i als efectes del metanol. 

 

Boca Coll ( mm ) Brida ( mm ) Tapa ( mm ) 

DN 400 4 8 8 

DN 500 6 10 10 

DN 600 6 12 12 

DN 700 8 16 16 

Taula 5. Espessor mínims en funció del Diàmetre nominal. Norma UNE 
62350-1 

 

4.3.7. Muntatge i soldadura. 

Les soldadures i el soldadors estaran homologats conforme a la Norma UNE – EN 
288 ( Parts 1,2 i 3 ) i la 287. 

Unions longitudinals: Les soldadures seran a topall, de penetració total, no 
s’admeten pletines. Les unions longitudinals d’una virola estaran desalineades 
respecte a la soldadura longitudinal de la virola contigua o amb la soldadura del 
fons, almenys en 100 mm. 

Unions circulars: Les unions entre viroles i entre viroles i els fons. Es realitzaran 
soldadures per fusió a topall i penetració total, podent fer servir pletines. 

Unions amb la boca d’home: Ell coll de la boca d’home es fixarà sobre el cos del 
tanc per mitjà de soldadures d’angle per l’exterior, de manera que es garanteixi 
la penetració total. La cota de soldadura serà 0,7 vegades la del espessor més 
prim per soldar. 

 

4.3.8. Recolzaments. 

Els recolzaments hauran de comprendre almenys 120º cel cercle del tanc. No 
soldarem els recolzaments a la paret del tanc, descansarà d’ amunt d’ ells.  

La distància entre el recolzaments serà la adequada per tal que el tanc no es 
trobi sotmès a tensions que redueixen la seva resistència. 

Els recolzaments es distribuiran simètricament sense que la distància entre el 
centre dels recolzaments més externs i el final de la part cilíndrica sigui superior 
a ¼ del diàmetre i la distància entre els eixos de recolzament serà com a màxim 
de 4 vegades el diàmetre i l’amplada mínima serà la que es pot observar a la 
taula següent:  
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Diàmetre màxim ( mm ) Amplada mínima ( mm ) 

  1900           200 

  2500           300 

  3200     400 

  3600     500 

Taula 6. Amplada del reforços en funció del diàmetre. Norma UNE 
62350-1. 

 

El tanc del projecte té un diàmetre de 1500 mm per tant en la construcció del 
reforços es tindrà en compte que aquests tinguin més de 200 mm d’ amplada. 

 

4.3.9. Orelles d’ elevació. 

El tanc disposarà de dues orelles d’ elevació necessàries per traslladar el tanc en 
buit i alçar – lo el més horitzontal possible.  

Les orelles es fabricaran fresant el quadrat de material i deixant la part inferior 
amb el radi igual al diàmetre exterior del cos cilíndric del tanc, es faran xamfrans 
per facilitar la soldadura per fusió. 

 

4.3.10. Placa de característiques. 

El tanc tindrà una placa de característiques resistent en la que figurin de forma 
indeleble les següents dades: 

Nom i direcció del constructor. 

Contrast del constructor. 

La capacitat nominal en litres. 

La data d’ assaig. 

Número de fabricació. 

La identificació: “ segons UNE 62350 -1 “. 

Sis caselles en blanc per el marcatge de dates. 

Aquesta placa es col·locarà en la generatriu superior del tanc pròxima a una de 
les boques d’home, anirà soldada. Sempre haurà de ser visible i no es podran 
ocultar. 
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4.3.11. Posada a terra. 

La posada a terra del tanc es farà amb una javelina de coure pur de 25 mm de 
diàmetre i anirà enterrat un 1,5 m amb sorra. Connectem el terminal amb un 
cargol M-12 que anirà roscat en una petita xapa plegada i soldada per la 
generatriu superior del tanc. 

Serà independent de la xarxa general de posada a terra de la maquinària del 
taller. 

Es preveurà la construcció d’ una connexió mòbil a terra unida a la xarxa 
general, mitjançant una posta amb pinces de posada a terra per a descarregar 
l’electricitat estàtica dels camions cisternes. Les pinces les tindrem properes a la 
boca de càrrega. 

 

4.3.12. Protecció exterior. 

El conjunt de tota la superfície exterior, estarà protegida contra la corrosió per 
un revestiment de qualitat i espessor adequat a la situació de la instal·lació. 

En el nostre cas per un tanc atmosfèric el revestiment tindrà un espessor mínim 
de 8 micres. I haurà de resistir com a mínim 360 h al assaig de boira salina, 
definit a la norma UNE 112017. Assaig que es farà amb una proveta al laboratori 
de l’empresa. 

Abans d’aplicar el revestiment prepararem la superfície eliminant tots els 
defectes que puguin perjudicar-ne l’adhesió. Sotmetrem les parts del tanc a un 
xorrejat, imprimació i un decapat. 

 

4.4. Comprovacions i proves. 

4.4.1.  Toleràncies del tanc. 

Les toleràncies que es tindran en compte en la construcció, son per cada element 
els següents: 

• Espessors: Les donades a la taula 1 es consideraran com a mínims. Per el cas 
dels fons del tanc s’entén com a espessor mínim després de fabricar-lo. 

• Dimensions del tanc: En la seva longitud total serà de –0%, +2%. 

• Per el desenvolupament exterior, mesurat en el contorn més extrem de la part 
recta, +-0,3. Amb un màxim de +- 10mm. 

• Per a l’altura total del tan +-0,01De. 

• Capacitat real del tanc: -0%, +3% de la capacitat nominal. 
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4.4.2.  Examen de soldadures. 

Les soldadures longitudinals i les circulars seran examinades visualment, 
comprovant que els possibles defectes en cap cas excedeixen del nivell ( C ) de 
la Norma UNE – EN 25817, comprovant especialment el desnivell en les vores, 
angles d’unió, cràters, fissures, la manca d’espessors en alguns punts i les vores 
mossegades. 

 

4.4.3.  Proves. 

Realitzarem les següents proves a les diferents parts del nostre tanc un cop 
construït i abans d’entrar en ús: 

• Prova del tanc: El tanc serà sotmès a una prova de pressió mínima. Omplint el 
tanc d’aigua de la xarxa i manxar-la fins a 0,75 bar i romandrà sota pressió el 
temps necessari per assegurar-nos de que no hi hagi fugues.  

• En cas que trobem fugues en algun punt de soldadura al llarg del tanc, es 
procedirà a sanejar la zona, passant una mola i un cop s’hagi arrancat tot el 
material es tornarà a fer la soldadura. 

• Després de cada reparació de soldadura, es repetirà l’assaig de pressió. 

 

4.5.  Medició del volum. 
El tanc anirà provis d’una vareta reglada per mesurar l’altura de líquid i una taula 
per la conversió de l’altura en litres. La vareta haurà de tenir la punta arrodonida 
per tal que no malmeti el fons del tanc al introduir-la. La vareta serà d’ alumini. 

 

4.6.  Certificats. 
• Haurem de confeccionar un document on s’especificarà: 

• Nom i direcció. 

• Capacitat nominal en litres.  

• El espessor de la xapa en mm. 

• La pressió de prova del tanc. 

• Data de construcció i proba de pressió. 

• Número de fabricació 

• Dimensions (diàmetre i longitud). 
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• Tipus de protecció, espessor. 

• Que el tanc està fabricat segons la norma UNE 62350-1. 

• Les limitacions d’us, tanc atmosfèric, sense pressió, no enterrat. 

 

4.7. Sistemes de venteig. 
 

La vàlvula de venteig i la canonada s’encarreguen d’expulsar a l’atmosfera els 
gasos que es generen en el tanc de metanol. Algunes causes dels venteigs 
coneguts com normals són: 

• Per evitar la formació del buit o l’ aparició de pressió interna per tal d’ evitar la 
deformació de les parets o el sostre del tanc com a conseqüència de les 
operacions d’ omplerta i buidatge per aspiració de bomba. 

• En l’ interior del tanc s’ originen molts vapors, pot ser com a conseqüència d’ 
altes temperatures, i la pressió augmenta. Per evitar problemes, haurem d’ 
extreure els vapors. 

• El camió cisterna que ens subministra el metanol, no disposa d’ un dipòsit per 
recollir vapors. Aleshores cal que surtin per un altre lloc. 

Com a mínim el diàmetre de sortida per els venteigs serà igual o inferior al de les 
canonades per omplir i buidar i mai serà inferior a 35 mm.  

Al ser el metanol un producte de la classe B 1 i amb un punt d’ ebullició superior 
a 38 ºC (punt d’ ebullició del metanol 64,65 ºC); podrà tenir el venteig obert. 

• Per un dels orificis del tanc sortirà la canonada, on s’ alliberaran els gasos 
a l’ atmosfera. El venteig tindrà en la sortida de gasos el tub un colze 
d’uns 90º, per evitar que entri aigua quan plogui.  

4.7.1. Canonada de venteig. 

Tindrà 500 mm de diàmetre i 2 m de longitud, la part més alta tindrà una altura 
mínima de 3,5 m respecte al terra, i es situarà en un lloc, on no pugui entrar en 
contacte amb vivendes o veïns.  

• El material serà acer inoxidable. 

 

4.7.2. Càlcul del cabal de venteig. 

El càlcul del cabal de venteig total necessari es fa a partir de conèixer la 
superfície del tanc exposada a un forn extern. 

És necessari conèixer la superfície de foc humida del tanc que pot estar exposada 
al tanc. Es considerarà un 75% de l’ àrea total del tanc. 

 

 



Joaquim Grau  

 - 66 - 

Càlcul de l’ àrea humida del tanc: 

 

5. Càlcul de l’ àrea lateral de la part cilíndrica: 

A cilindre = Ø · L 

Ø = 1500mm 

L = 5444 mm 

A cilindre = 1,5 · 5,444 

A cilindre = 8,166 m2 

 

6. Càlcul de l’ àrea dels casquets esfèrics: 

A casquet = 2 · π · r · h 

r = 750 mm 

h = 240, 5 mm 

A casquet = 2 · π · 0,75 · 0,2405 

A casquet = 1,133 m2 

Dos casquets = 2,265 m2 

A total = 8,166 m2 + 2,265 m2 

A total = 10,432 m2 

 

Coeficient aplicat del 75%  

A humida = 0,75 · 10,432 

A humida = 7,823 m2 

 

Taules amb el cabal d’ aire que s’ ha de poder extreure. 
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Taula 7. Capacitat total de venteo de tancs a pressió de fins a 7kPa. 

 

La xifra més aproximada de la taula són els 8 m2. 

Per 8 m2 ens dona un cabal 2,544 m3/h. 

 

4.7.3. Selecció de la vàlvula de venteig.  

Vàlvula Mankenberg 1.85 

 

P màx bar 16 

T ºC 70 

Q  Nm3/h aire a 0,1 bar 2250 

Q  Nm3/h aire a 6 bar 18 

Venteig Nm3/h aire a 6 bar 4100 

 

 

 

Superficie humida 
(en m2) m3/hora d’ aire Superficie húmeda 

en (m2)  m3/hora d’ aire 

2 636 50  10.330 

4 1.272 60  11.453 

6 1.909 70  12.497 

8 2.544 80  13.478 

10 3.180 90  14.408 

12 3.816 100  15.293 

14 4.452 120  16.000 

16 5.088 140  16.846 

18 5.724 160  17.624 

20 6.360 180  18.340 

25 6.978 200  19.000 

30 7.736 230  19.924 

35 8.441 260 i superior  20.767 

40 9.104    
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Figura 35. Fotografia de la vàlvula de venteig. 

 

 

 

 

Figura 36. Procés de càrrega de metanol i recuperació de vapors amb 
camió cisterna. 
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L’ expulsió dels gasos del tanc, origina dos emplaçaments perillosos: 

• Un emplaçament perillós classificat com a classe I zona 1, que ocuparà el volum 
d’ una esfera de radi 1 m, amb centre al extrem superior de la canonada de 
venteig. 

• Un emplaçament perillós, immediat a l’ anterior, classificat com a classe I zona 
2, delimitat per el volum d’ una esfera de radi 2 m, amb el centre ubicat com en 
el cas anterior. En aquests emplaçaments no hi podran haver-hi finestres ni 
vivendes. 

 

Figura 37. Volum afectat per les emissions de gasos. 

 

4.8.Selecció del silent – block  
Es muntaran 4 silent-block, dos per cada una de les estructures de suport del 
tanc de metanol. Son necessaris per evitar qualsevol possible transmissió de 
vibració entre el terra i el tanc. El silent – block seleccionat es idoni per treballar 
a compressió, aguantant el pes del dipòsit.  S’ha escollit uns de la sèrie S –B de 
la empresa Lesol.  Estan fets de cautxú amb un cargol roscat amb unes femelles 
una de les quals d’anivellament el qual ens permet modificar lleugerament 
l’alçada del tanc. 
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Que correspon a la referència  S – 5 B que admet fins a una càrrega de 3.000 kg. 

 

 

Figura 38. Dibuix del silent – block. 
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Referència ØA 
(mm) 

Càrrega(kg) Duresa 
(sh) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D Fletxa(mm) 

S 00-B 60 200 70 18 080 M-
10 

2,0±0,5 

S 0-B 70 350 70 20 100 M-
12 

2,0±0,5 

S 1-B 85 600 70 25 098 M-
12 

2,2±0,5 

S 2-B 100 800 70 20 110 M-
14 

2,5±0,5 

S 3-B 120 1100 70 25 123 M-
16 

2,5±0,5 

S 4-B 140 2000 70 33 120 M-
16 

3,5±0,5 

S 5-B 160 3000 70 36 120 M-
16 

4,0±1,0 

 

Taula 8.   Característiques mecàniques del silent – block. 

                                                

4.9.Obra civil 
Es construirà una sala annexa d’emmagatzematge adossada a l’edificació al pati 
posterior. Segons plànols. Disposa d’una paret comú a l’edifici i Segons punt 3-
15 de la Norma la sala d’emmagatzematge disposa de ventilació natural directa 
de l’exterior, tot i que no es realitzarà cap transvasament. 

La sala tindrà una superfície prevista de : 40 m2. 

Es construirà una cubeta per recollir els possibles basaments accidentals, sota el 
tanc i ocupant la totalitat del fossar, amb tot el seu perímetre estanc als líquids 
segons punt 3-17 Norma. La cubeta podrà admetre la totalitat del metanol 10 
m3. Els residus seran eliminats per la entitat adient. 

• Tancaments amb murs bloc de formigó hidrofugat cara vista. 

• Accés directa i únic des de pati posterior. 

• Coberta lleugera amb panell de xapa. 
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La instal·lació elèctrica haurà de complir el Vigent Reglament Electrotècnic per 
baixa tensió i amb especial a la Instrucció MIB-BT-026. 

 

•   Tancaments RF-120. 

•   Portes Accés RF-60. 

Segons punt 3-13, secció 3ª del reglament s’ha de deixar 1 metre màxim al punt 
més alt d’emmagatzemament.  

 

Figura 39. Vista en planta de la sala annexa del metanol. 

 

4.10. Manipulació, transport i instal·lació. 
 

Per a la càrrega, transport i descàrrega  tindrem en compte les següents 
consideracions: 

Es manté una posició d’içat el més horitzontal possible. 

S’aguanta el tanc per les orelles d’içada i mitjançant tirants que no seran mai 
metàl·lics. 

En cap moment el tanc serà arrossegat o rodat pel terra. 

 

4.10.3. Controls previs a la instal·lació. 

Immediatament abans de col·locar el tanc a la cubeta comprovarem que: 
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Que les parets del tanc no han patit cops ni deformacions. 

L’ estat de la cubeta i si compleix les dimensions i garanteix l’estanquitat. 

 

4.10.4. Assaig en el lloc d’emmagatzematge. 

Es sotmetrà la instal·lació a una prova d’estanquitat, neumàtica, a una pressió de 
30 kPa. Considerarem la proba satisfactòria si un cop estabilitzada la pressió, es 
manté constant durant 15 minuts. 

Mentre es realitzi la prova només la persona encarregada de detectar fugues pot 
ser-hi a prop. 

 

4.10.5. Cubeta. 

Els tanc de paret simple han d’estar continguts dins d’una cubeta. La cubeta 
tindrà un pendent del 2%, de tal manera que el líquid basat pugui fluir fins al 
punt de recollida. El volum que podrà admetre la cubeta serà el mateix que el 
volum del tanc. La cubeta serà d’ obra. 

 

 

 

4.10.6. Instal·lació. 

Quan s’instal·li el tanc es tindrà en compte de muntar-lo damunt una superfície 
sense inclinacions ni obstacles. Els recolzaments del tanc tindran una resistència 
al foc igual que la del tanc. Els recolzaments portaran una capa aïllant. 

Les canonades i peces del tanc no poden transmetre cap mena de càrregues o 
esforços sobre les parets del tanc. 

La bomba i el motor que la fa anar s’instal·larà al costat del tanc, sempre amb la 
precaució que el motor elèctric i la seva instal·lació sigui antideflagrant.  

El tanc portarà un sistema per impedir que s’ompli massa. 

 

4.10.7. Distàncies mínimes. 

Segons la norma UNE 109501:2000 IN, els tanc amb una capacitat superior a 
5.000 litres han de mantenir com a mínim de 50 cm de separació amb les parets 
de l’edifici o amb les de la cubeta.  

La part inferior del tanc ha d’estar separada almenys per 10 cm del terra. 

Els tancs que disposen de boca d’home la distància que han de mantenir amb el 
sostre ha de ser de com a mínim 60 cm. 
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Figura 40. Dibuix de la sala amb algunes distàncies. 

 

4.10.8. Instal·lació a l’interior d’edificis. 

Ha de tenir un sistema de ventilació natural o forçada cap a l’exterior. 

Les instal·lacions elèctriques i d’il·luminació de la sala han de ser antideflagrants 
norma UNE 21818 per als productes de classe B. 

A la porta de cara a l’exterior es col·locarà un cartell escrit amb caràcters 
fàcilment visibles que dirà : Atenció – Dipòsit de combustible- prohibit fumar, 
encendre foc, acostar flames o aparells que produeixin espurnes. 

 

4.10.9. Sistema de ventilació. 

Els tubs que conformen el sistema han de tenir un diàmetre inferior mínim de 40 
mm.  

El sistema de purga d’aire es realitza de manera que l’interior del tanc estigui 
sempre a pressió atmosfèrica i que la ventilació es produeixi cap a un lloc segur i 
ventilat.  

Serà una placa d’ acer amb un forats punxonats per on passarà l’ aire, estarà 
col·locat en una paret lateral. 
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Figura 41. Dibuix de la vista lateral de la sala, on s’ aprecia les 
dimensions de la cubeta i la reixa de ventilació. 

 

4.11.  Sistemes de protecció. 
 

A la esmentada implantació s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

5. Contra incendis. 

Compliment R.D. 2667/2004, Reglament de Seguretat Contra Incendis en 
Establiments Industrials. 

Extintor eficàcia 144-B segons UNE-23110. 

Mur adjacent a l’edifici industrial format per mur de bloc de formigó mb un RF 
superior al RF-120 establert per la norma. 

 

6.  Instal·lació elèctrica. 

Classificació de zona segons la Instrucció MIBT-26 del Reglament Electrotècnic 
per Baixa Tensió: 

 Classe I, divisió 2. 
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Així mateix es tindrà en compte la Norma UNE-009 sobre instal·lacions en 
ambients inflamables. 

L’únic element de la instal·lació es el enllumenat amb lluminària suspesa del 
sostre. 

La connexió entre la caixa i la lluminària serà de cables armat i l’interruptor es 
situarà fora de la sala. 

Degut a les reduïdes dimensions de la sala i els elements que es guarden, els 
elements complementaris de seguretat (dutxes i renta ulls) son compartits amb 
els serveis propis de l’activitat general, els quals s’ha estimat que son suficients. 

 

4.12. Pla d’emergència. 
• Prevenció 

En el cas de produir-se un basament es controlarà el percentatge a l’aire, 
comprovant que es manté per sota dels límits en quan al perill d’explosió. 

Es recollirà el líquid basat amb elements no metàl·lics per evitar la ignició per 
espurna o s’utilitzarà un material absorbent com  la vermiculita o la sorra per la 
recollida i posterior tractament a incineradors autoritzats. 

Es deurà de mantenir allunyat de productes oxidants, com per exemple mescles 
nitrocròmiques i sulfocromàtiques per evitar transformacions en CO2 – H2O amb  

fort despreniment de calor i el conseqüent risc d’inflamació i explosió, (no 
succeirà ja que només s’emmagatzema metanol). 

Es formarà al personal per el manipulament i les característiques del líquid. 

Efectes acumulatius a l’ organisme, s’ eliminarà molt lentament. 

Propietats narcòtiques. 

Efectes irritants sobre mucoses. 

Es produeix un estat de coma com a conseqüència de exposicions prolongades. 

Degut al poder acumulatiu al cos pot arribar a produir lesions greus. 

Les exposicions greus poden produir vertigen, inconsciència, respiració fatigosa, 
depressió cardíaca i eventualment la mort. 

Pot produir atròfia del nervi òptic.  

La concentració tolerant màxima en l’aire ha estat fixada per els higienistes 
americans en 200 p.p.m. o en 260 mg/m3. 

Es controlarà periòdicament els dispositius d’ aspiració i ventilació. 

Es prohibeix la utilització d’aire o oxigen comprimit per a procedir al traspàs o la 
circulació del producte. 
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• Primers auxilis 

Allunyar als subjectes que pateixen afeccions oculars i als alcohòlics. 

En el cas de projecció cutània, netejar abundantment amb aigua. 

En el cas d’inhalació, allunyar al subjecte de la atmosfera contaminada i 
practicar, si fos necessari la respiració artificial. 

En el cas d’ingestió pot provocar vòmit i efectuar si es possible un rentat gàstric. 

En ambdós casos, avisar al centre mèdic. 

 

•  Incendi. 

En cas d’ incendi els agents d’ extinció més idonis son la pols química o la 
espuma física. 

 

4.13. Instal·lació de bombeig 
 

La instal·lació de bombeig comptarà amb la bomba, canonades d’acer, colzes 
d’acer i una connexió en T, a l’ entrada del forn, on es troben el metanol amb el 
nitrogen.  

La bomba estarà ubicada a l’interior de la sala del metanol, per prevenir els 
efectes adversos de les ventades i les gelades que a l’ hivern són freqüents i han 
arribat a congelar la bomba. 
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Figura 42. Fotografia de la bomba i dipòsit mòbil. 

 

La bomba que instal·larem serà de membrana, impulsada per aire comprimit 
subministrat per el compressor. 

Es tracta, per tan d’ una bomba neumàtica, que és perfecte per treballar amb 
fluids inflamables. 

Degut a la degradació a la que el metanol pot sotmetre a alguns materials. La 
membrana serà d’un elastòmer especial per fluids com el metanol 

4.13.1. Càlcul de la bomba. 

Per els càlculs de la bomba hem de tenir en compte que aquesta impulsarà fluid 
cap els forns de forma continuada mentre els forns treballin. Per en tot moment 
mantenir la flama viva. 

Per calcular el treball de la bomba utilitzarem l’equació de Bernoulli amb 
màquina. 
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A·cV =
 

Ø = 12 mm 

p1 = p2 = patm 

k colze = 0,75  3 colzes 

K T = 1,8 

K embocadura = 1 

ρ = 792,4 kg/m3 

μ = 1,258 mPa·s 

z1 = 0,15 m 

z2 = 2 m 

C1 = C2 

Area = π · r2 

Area = π · 0,0062 

 

Area = 1,13·10-4 

Prendrem com a consum mig 1000 litres al dia. 

Això ens dona un cabal de: 

V = 1m3/ 86400s = 1,15710-5 m3s-1 

4

5

10·13,1
10·157,1

C
−

−

=  

s/m102,0C =  

310·258,1
10235,0·012,0·4,792

Re
−

=  

65,773Re =     

Re
64

f =  

082724,0f =  

L = la longitud de tots els trams de canonada és de 8m 
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4.13.2.   Selecció de la bomba. 

Amb els valors del cabal = 1,15710-5 m3s-1 i l’altura = 1,85 m. Seleccionem la 
bomba neumàtica. 

La bomba és una Wilden 1/2" (12,7 mm) de la sèrie de bombes metàl·liques, 
amb cos d’alumini. 

La bomba funciona amb aire comprimit que subministra el compressor. La línea 
treballa a 7 bar. El compressor dona servei a altres màquines i instal·lacions per 
tant no és massa rellevant la informació del cabal d’ aire comprimit que necessita  
aquesta bomba. 

 

 

Cabal màxim 60,9 L/min 

      Màxima pressió 8,6 bar 

        Pes 9,2 kg 

       Material 316 SS INOX 

Connexió d’aspiració 1/2 “ BSP 

Connexió d’expulsió 1/2 “ NPT 

Material membrana Teflon 

Taula 9. Característiques de la bomba metàl·lica 1/2’’  
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               Figura 43. Imatge de la bomba a instal·lar. 
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CAPITOL:5 INSTAL·LACIÓ 

RECUPERADORA DE SALS. 

 

La instal·lació tindrà la finalitat de recuperar la major part possible de les sals 
empleades durant la fase de refredament de les peces metàl·liques, que té lloc 
en els dipòsits de sals fosses, ubicades al final del forn. 

La sal que s’utilitza és únicament nitrit de sòdic, que ha demostrat ser la sal que 
millors resultats presenta pel tipus de tractament tèrmic realitzat. Tot i que en 
ocasions s’havia utilitzat el nitrit sòdic mesclat amb nitrats no donava resultats 
tan òptims tot i el preu més elevat del nitrit sòdic resulta ser la millor opció. 

Les peces metàl·liques un cop han finalitzat la seva estància en el dipòsit de sal 
fossa han de ser rentades amb aigua. Son abocades dins una cistella en uns 
dipòsits plens d’aigua.  

Les cistelles  es mantenen dins del dipòsit d’ aigua durant uns minuts. Després 
cauen en una altre dipòsit ple d’aigua, per repetir el procés i assegurar una 
adequada neteja, així fins un total de tres vegades.  

Aquest procés de neteja es produeix cada vegada que un lot de peces son 
trempades.  L’aigua conseqüentment es va saturant per la concentració de 
nitrits, fins arribar a un moment que s`ha de canviar.  

El canvi d’aigua es decideix per observació visual del seu color, quan aquesta 
presenta un aspecte negrós i visiblement contaminat. 
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Figura 44. Fotografia de la deteriorada instal·lació recuperadora de sals. 

 

Però aquesta aigua convertida ja en una dissolució de nitrits no pot ser llençada 
a la xarxa de clavegueram pel seu estat contaminat. 

L’interès per la recuperació d’aquestes sals rau en la seva capacitat per ser 
reutilitzades altre cop per el tractament tèrmic. Ja que mantenen les seves 
propietats tot i haver estat utilitzades en múltiples ocasions. 

Tot i establir un procés de recuperació de sals. Una gran part del volum de sals 
es perd durant el procés, manipulació i transport. Per això constantment i 
depenen de la càrrega de treball, s’ha d’anar afegint sal nova als tanc calefactat 
de sals fosses, fins fer nivell, per mantenir-ne el volum necessari. 

Les sals del bany son canviades totalment un cop l’any quan també es netegen a 
fons. La reutilització del nitrit sòdic, és quasi il·limitada. 

El sistema que s’utilitzarà per recuperar la sal i separar-les de l’aigua serà per 
evaporació. L’aigua es comença a evaporar als 100ºC. Escalfant el líquid per 
damunt d’aquesta temperatura, entorn als 125º durant 5 hores es garanteix 
l’eliminació total de l’aigua i la humitat. 

Les sals s’han de retornar al dipòsit calefactat en estat sòlid. Per aquest motiu la 
instal·lació de recuperació de sals haurà d’assegurar la solidificació de les sals 
fosses, que es produeix dins el dipòsit d’evaporació. 

Això s’aconsegueix omplint amb l’aigua una cistella amb capacitat per a 1.000 
litres. Les resistències elèctriques envolten la cistella i l’esclafen. Al cap d’un dia 
es retira la cistella que ja estarà freda per manipular-la i les sals sòlides. 
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Es suposa una concentració en sals de 50-60 g/l. 

S’ espera recuperar uns 60 kg de sals per cada cicle de funcionament. 

Aquestes sals es tallen a trossos i ja es poden introduir al bany. 

L’ objectiu d’ aquest apartat és la recuperació de la major quantitat de sals per 
cada cicle d’ evaporació.  

Es realitzaran càlculs aproximats de la potència elèctrica necessària. Amb 
aquesta dada seleccionarem les resistències elèctriques apropiades. 

Es seleccionarà també la bomba apropiada per impulsar l’aigua dels banys triples 
de cada línea de trem fins a la instal·lació d’evaporació. 

Es descriuran altres elements de l’ instal·lació com és: el dipòsit d’ acumulació 
d’aigües per tractar i les canonades. 

   

5.1. Propietats del nitrit sòdic 
 

És una sal cristal·lina, de partícula fina i de color lleugerament groguenc. A partir 
d’una humitat relativa del 60% absorbeix l’ humitat. 

Es dissolt fàcilment en aigua, amb refredament. Les solucions són dèbilment 
alcalines. 

Té un lleuger olor. 

 

 

 

Punt de fusió 280ºC 

Valor de Ph 8-9 ( 100 g/l, 20 ºC ) 

Propietats comburents        Oxidant 

      Densitat a 20ºC 2,1 g/cm3 

Pes específic 1200 kg/m3 

Solubilitat en l’aigua 818 g/l a 20ºC 

Coef. De dispersió en 
aigua 

-3,7 

Taula 10. Característiques del nitrit sòdic. 

 

• Composició. 

Nitrit sòdic. 
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• Identificador de perills. 

Comburent. Tòxic i perillós per el medi ambient. 

Perill de foc en contacte amb materials combustibles. 

Tòxic per la ingestió. 

• Molt tòxic per els organismes aquàtics. 

 

• Primers auxilis. 

• Contacte amb els ulls. 

    Netejar-se amb abundant aigua durant almenys 15 minuts, mantenint les 
parpelles ben obertes. Acudir al oftalmòleg. 

• Contacte amb la pell. 

Treure’ s la roba contaminada i netejar –les amb abundant aigua i sabó les 
zones afectades. Si persisteix la irritació s’ha d’acudir al metge. 

• Inhalació. 

Després de la inhalació directa, respirar aire fresc, repòs, buscar ajuda 
mèdica. 

Inhalar immediatament una dosis d’aerosol amb corticosteroides. 

• Ingestió. 

Netejar-se la boca ràpidament i beure abundant aigua, provocar el vòmit, 
buscar ajuda mèdica. 

 

• Indicacions generals. 

En cas de perill de pèrdua del coneixement col·locar i transportar en posició 
lateral estable; en cas necessari aplicar respiració assistida.  

 

• Mesures de lluita contra incendis. 

Medis d’extinció adequats: aigua. 

Medis d’extinció no adequats per motius de seguretat: Pols – ABC, diòxid de 
carboni. 

Riscos especials. 

No combustible. 

En cas d’un incendi proper es pot desprendre: òxids de nitrogen. 

Evitar ruixar amb aigua directament a les superfícies calentes, degut al perill 
de les projeccions. 

Equip protector. 
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És recomanable la protecció de les vies respiratòries amb una màscara 
autònoma. 

 

• Mesures a prendre en cas de basament accidental. 

Precaucions personals. 

Durant la formació de la pols: protecció de les vies respiratòries i els ulls. 

Precaucions per a la protecció del medi ambient i mètodes de neteja. 

Basaments al terra. 

Mantenir els treballadors allunyats de la zona. Acabar amb el basament. 
Avisar a les autoritats en cas que contaminés l’aigua de les clavegueram, el 
sòl i la vegetació. 

Recollir el producte amb cura de no originar pols. 

 

• Manipulació i emmagatzematge.  

Manipulació. 

Mantenir els recipients tancats hermèticament. Durant els transvasaments de 
nitrit de sodi sense instal·lació extractora s’haurà de duu mascaretes per a la 
protecció de les vies respiratòries.  Protegir els recipients de l’efecte de la 
humitat i de l’efecte de la calor. 

S’ha de tenir cura de no acostar-lo amb materials combustibles. 

Emmagatzemament. 

Emmagatzemar lluny de l’acció directes del sol i altres fonts de calor. No 
guardar-lo prop o junt a substàncies oxidables, àcids o sal amònica. 

 

5.2. Càlcul del sistema d’evaporació. 
 

Es necessita conèixer la potència elèctrica que cal per evaporar l’aigua de la 
dissolució. I el nombre de resistències elèctriques que s’hauran de col·locar. 

Amb un volum de 2 m3, tenint en compte que la concentració de nitrits en l’ 
aigua està en torn dels 55-60 g/l a un temperatura de 20ºC, i que el canvi de 
l’aigua es fa per observació visual del color del líquid, quan aquest té un color 
marró fosc – negre, es considera que la dissolució ja està prou concentrada. 

 

 

)TvTf·(cp·mLv·m)ToTv·(cp·mQ −++−=  

 

 

Q = calor aportat en kJ. 
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m = massa de dissolució de sals fosses en kg. 

Cp = calor específic de l’aigua a pressió constant. 

Lv = calor latent de vaporització. 

Tv = temperatura de vaporització. 

Tf = temperatura final. 

To = temperatura ambient. 

Les temperatures per els càlculs són absolutes, en kelvin. 

Considerarem la ce de l’aigua, sense tenir en compte que és un dissolució, per 
facilitar els càlculs. També la massa es considerarà com si fos aigua. 

Es suposarà una temperatura ambiental estàndar de 25 ºC i la temperatura final, 
a la que s’arribarà sera de 125 ºC, tot i que l’aigua s’evapora a 100 ºC, es 
necessari elevar més la temperatura per extreure la humitat higroscòpica que les 
sals tenen.  

Per tan tindríem: 

m = 1.000kg 

cp = 4,18 kJ.kg-1.k-1 

Lv = 2253 kJ.kg-1 

Cpv = calor específic del vapor d’aigua. 

Tv = 100 ºC = 373 k 

Tf = 125ºC = 398 K 

To = 25ºC = 298 K 

 

)373398·(71,4·818)373398·(080,2·1822253·182)298373·(71,4·000.1 −+−++−=Q  

kJQ 5,869079=  

Potència elèctrica necessària. 

t = 8 hores = 28800 s 

t
Q

P =  

28800
5,869079

P =  

KW30P =  

 

La potència ens dona de 30 KW.  
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5.2.1. Resistències elèctriques. 

Es col·locaran 13 resistències elèctriques blindades del tipus de 3 forquetes de 
doble espira.  Cada forqueta dona 1.000 W x 3 d’una resistència dona 3.000 per 
resistència. Amb 13 resistències ens donaran els 39KW. Les resistències es 
repartiran de manera simètrica al voltant del dipòsit circular. 

 

Taula 11. Característiques de les resistències elèctriques. 

 

Figura 45. Dibuix de les resistències. 

 

5.3. Selecció de la bomba. 
La bomba funcionarà de forma intermitent, només quan s’hagi de recuperar sals. 

El volum serà de 1 m3 i omplirem el tanc d’acumulació d’aigua en vint minuts. 
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Cabal = 1 m3/ 20 minuts = 50 l / min 

La pressió de descàrrega serà de 10 m, tenint en compte la canonada de quasi 
10 m de longitud. 

La bomba serà del model NH-250PS de PanWorld, una bomba centrífuga  
magnètica, que permet el pas de les petites partícules de nitrits dissolts. 

El motor tindrà una potència de 250 W amb un voltatge de 240V a 50Hz. 

En la gràfica següent s’ha marcat el punt de treball específic. 

 

Figura 46. Gràfica de treball de la bomba centrífuga. 

 

 

5.4. Equips i canonades. 
La canonada que uneix el dipòsit d’ acumulació de les aigües per tractar amb la 
instal·lació d’evaporació serà d’acer i de 12 mm de diàmetre. 

A la sortida del dipòsit d’acumulació d’aigua anirà soldada una aixeta.  
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Quan es tingui el dipòsit ple i s’hagi solidificat tota la sal, es podrà tornar a iniciar 
un nou cicle. Obrint l’aixeta i connectant les resistències elèctriques. 

 

5.4.1. Dipòsit d’acumulació d’aigua. 

El dipòsit serà quadrat i d’acer.  

Es construirà partint de quatre peces d’acer quadrades que es soldaran. La tapa 
serà una xapa, que es podrà aixecar per observar el nivell d’aigua. 

Per la part superior tindrà un orifici de 20 mm per on entrarà l’aigua dels banys 
de neteja de les peces. 

Aquest dipòsit es muntarà damunt un suport metàl·lic de tub quadrat de ferro. El 
dipòsit estarà per sobre del nivell del dipòsit calefactat on es realitza l’ 
evaporació. 

El dipòsit es buidarà al obrir d’aixeta per gravetat. 
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Figura 47. Fotografia del dipòsit d’ acumulació d’ aigua. 

 

5.4.2. Velocitat de buidatge del tanc d’acumulació de l’aigua. 

La velocitat en que es buida el dipòsit d’aigua és la mateixa amb que s’omple el 
tanc de recuperació de les sals. 

h·g·2v =  

1.8,9·2v =  

s/m427,4v =  
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Àrea de l’orifici = π·r2 

Ø = 12 mm. 

A = 3,14·0,0062 

A = 1,13·10-4m2 

Q=A·c 

Q=1,13·10-4·4,427 

Q=5·10-4m3·s-1 

El temps que tardarà en omplir-se el tanc per la recuperació de sals serà: 

s2000t
10·5
1

t

Q
v

t

4

=

=

=

−
 

Tardarà 33 minuts. 
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CAPÍTOL6: FORN DE 

TREMPAT. 

 

Les instal·lacions del forns de tremp són les que tenen més incidència dins del 
cost energètic de l’empresa, per tan seran un element clau en l’estudi energètic. 

Quan es parla d’instal·lació del forn, s’entén com la cambra d’austenització, més 
el bany de sals i altres elements com el bany triple d’aigua. 

Els forns són antics, hi han patit i pateixen llargs cicles de treball, de sis dies a la 
setmana ininterromputs durant onze mesos l’ any o més. Per tan estan 
desgastats i alguns comencen a representar un alt cost en manteniment i 
energètic. 

Tot i que la tecnologia per realitzar tremps bainítics que es fa servir a l’empresa 
és molt convencional. La tecnologia més moderna en aquest camp no ha 
evolucionat gaire, bàsicament en la part de control del procés. 

Els forns continus de solera vibratòria seguit del bany de sals fosses, segueixen 
sent la millor opció per aquest tipus de tractament tèrmic. 

El consum d’energia en kWh són molt elevats en alguns forns dedicats al tremp 
bainític i revelen que les pèrdues tèrmiques són grans, fet que també es nota per 
una temperatura de la caldereria exterior anormalment alta en certes superfícies. 

Això ens informa que els revestiments s’han pogut deteriorar en algunes parts, 
principalment per massa parades de funcionament del forn, que fan que els 
revestiments hagin d’alliberar la calor retinguda en un període de temps 
relativament curt i aquest procés debilitat les seves capacitats aïllants. 

Juntament amb el desgast dels elements mecànics per fatiga de tantes hores 
treballades, són dos factors que repercuteixen negativament en la producció. 
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L’ Objectiu d’ aquest apartat serà en primer lloc l’ estudi de la tecnologia aplicada 
en els forns continus de solera vibratòria i els seus elements principals. 

Per realitzar posteriorment un balanç energètic teòric d’un nou forn de trempat, 
durant un cicle de treballa estandar. De condicions molt similars als que 
actualment té la empresa, pel que fa a dimensions, però amb més potència. 

Per tan podríem resumir dient que  en aquest apartar del projecte estudiarem els 
paràmetres i elements bàsics d’un forn de resistències elèctrics, justificarem els 
càlculs més elementals, per que serveixi de base per si en un futur es vol una 
nova instal·lació d’un forn continu per el trempat de peces en procés bainític. 

El forn serà del tipus solera vibratòria. 

El forn industrial anirà escalfat per resistències elèctriques. Per contacte 
indirecte, es a dir, les peces son escalfades per l’efecte de la radiació  produïda 
per unes resistències elèctriques situades a prop del pas de les peces. 

Les resistències elèctriques aniran col·locades dins de tubs de ferro, tan per dalt 
com per sota de la solera del forn, sent la disposició més adequada per treballar 
en temperatures al voltant dels 850ºC, que són les necessàries durant 
l’austenització.  

El control de la temperatura serà mitjançant un mecanisme manual i afectarà la 
temperatura de tot el forn. Per tan no tindrem un forn sectoritzat, tot és la 
cambra d’austenització, a la mateixa temperatura. 

 

 

6.1. Introducció als forns industrials i de  

resistències elèctriques. 
L’ús de forns industrials de resistències elèctriques, en termes generals, no ha 
parat de créixer d’ençà principis del segle passat.  

Fins fa uns 30 anys, el seu ús estava pràcticament restringit als forns destinats 
als tractaments tèrmics, petits forns de laboratoris i als forns per fusió d’aliatges 
lleugers. Degut als consums relativament petits en comparació amb  
l’escalfament per flama de la combustió de combustibles líquids usats amb 
predilecció per forns més potents i grans instal·lacions.  

Tot i que els forns industrials de resistències elèctriques també podien arribar a 
altes temperatures. 

La introducció del gas natural com a combustible, va suposar la substitució tan 
del fueloil, com una ocupació parcial del sector que ocupaven en la indústria els  
forns de resistències elèctriques en els tractament tèrmics i en la fusió d’aliatgesc 
lleugers. Els avantatges principals del gas natural eren principalment, el seu cost 
més baix, la major potència calorífica, produccions més grans. 
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La situació s’ha anat revertint, gràcies a les millores tecnològiques 
experimentades per les resistències elèctriques que han permès abaratir el preu i 
arribar a temperatures de treball del prop dels 1.800ºC.  

Actualment, l’escalfament per resistències elèctriques pot donar servei a totes les 
aplicacions dels forns industrials, superant les potències que pot oferir el gas 
natural. Per tan el gas natural està minvant en el forns industrials. 

És important ressaltar que les condicions de treball per els operaris i els efectes 
per el medi ambient són més bons amb els forns elèctrics que no pas amb gas 
natural. 

Alguns avantatges de l’escalfament per resistències elèctriques: 

• Millors condicions ambientals, tan en la nau on hi ha els forns, com a l’exterior 
de la fàbrica. 

• Major seguretat en el treball, no existeix el risc d’explosió que comporten els 
combustibles. 

• Precisió en els processos que es fan, sobretot en els forns continus. 

• S’adapta amb facilitat als canvis dels paràmetres de funcionament. 

• Els forns elèctrics evolucionen, amb millors aïllaments, per reduir les pèrdues 
termals, resistències elèctriques més potents i una automatització 
pràcticament total. Això provoca que no es necessiti personal qualificat per 
produir i es dediquin exclusivament a la supervisió del procés, i a acostar les 
peces a l’entrada del forn i enretirar les que surten. 

• L’ús de l’escalfament per resistències elèctriques és indiscutible en els 
processos a baixa temperatura. 

6.1.1. Aplicacions generals. 

Els forns treballen a altes temperatures, sempre per sobre de la temperatura 
ambient, per escalfar les peces que circulen per el seu interior. Les finalitats 
d’aquest escalfament poden ser múltiples: 

• Fondre. 

• Tractar tèrmicament per millorar determinades propietats, per exemple 
l’enduriment. 

• Recobriments amb substàncies químiques, aquest procés necessita també 
altes temperatures. 

• Estovar la peça, per poder mecanitzar-la posteriorment. 

6.1.2. Mètodes d’escalfament. 

L’escalfament es pot fer de forma directa (sobre les peces) o indirecta               
(transmissió de calor ): 
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• Directa: inducció, resistències elèctriques en contacte. 

• Indirecte: resistències elèctriques separades de la càrrega, tubs radiants 
elèctrics, etc. 

 

6.1.3. Equips 

Hi ha altres elements relacionats amb el funcionament dels forns: 

• Tanc de tremp d’aigua, oli o sals foses. 

• Generadors d’atmosfera controlada. 

• Cistelles per la neteja amb aigua. 

• Centrifugadores. 

6.1.4. Procedència de l’ energia. 

L’energia emprada per escalfar els forns pot provenir de: 

5. Gasos calents produïts durant la combustió de combustibles, que escalfen 
les peces per contacte directe o indirectament per tubs radiants. 

6. Energia elèctrica de diverses formes: 

Arc voltaic. 

Inducció electromagnètica. 

 

Alta freqüència. 

Resistència òhmnica directa de les peces. 

Resistències elèctriques que s’escalfen per efecte Joule i cedeixen la calor 
a les peces per les diverses formes de transmissió de calor. Aquests són 
els forns de resistències elèctriques. 

Plasma, làser, etc. 

6.2. Classificació dels forns de resistències  

i selecció.  
La classificació depèn de diferents factors es podria resumir per: 

• Forma de funcionament: Continus o intermitents. 

• Disposició de les resistències: Es poden col·locar a dalt i a baix, o als laterals. 

• Tipus de recinte: Alguns exemples: 

a )Forns de solera. 

b) Forns de bassa. 
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c) Forns de soleres múltiples. 

d) Forns de solera giratòria. 

e) Forns de túnel. 

f) Forns rotatius. 

g) Forns de solera vibratòria. 

h) Forns de gresol. 

i) Forns de mufla. 

j) Forns de cuba. 

Tipus d’efecte en el material a tractar. 

a) Forns per produir efectes físics: 

Forns d’escalfament. 

Forns de fusió. 

b) Forns per produir efectes químics en el material. 

c) La classificació més genèrica és: 

d) Forns de tractaments tèrmics. 

e) Forns de fusió. 

f) Forns de reescalfament. 

g) Forns especials. 

 

Hi ha tres factors decisius alhora d’escollir un forn per treballar: requeriments de 
l’usuari, possibilitats tecnològiques, possibilitats tecnològiques. 

• Requeriments de l’usuari: Per un tipus concret de procés industrial. 

• Càrrega a tractar: Forma de les peces, característiques del material ( calor 
específic, densitat) i temperatura inicial. 

• Tractament: cicle temperatura – temps, temperatura de treball del forn 
(màxima i mínima), precisió de temperatura, atmosfera controlada. 

• Producció: Kilograms per hora, utilització dels equips (hores, dies,etc.) 

• Exigències de fabricació: L’entorn ambiental, operacions anteriors i posteriors 
al tractament tèrmic,  qualificació del personal, energia disponible, fluids 
auxiliars (aigua, aire comprimit, metanol, nitrogen). 

• Possibilitats tecnològiques: comprovar que el cicle temperatura és realitzable, 
determinar el forn tenint en compte: 

Les càrregues, quan són grans quantitats de peces. 

La producció quan es fan gran número de peces unitàries. La capacitat del forn 
es calcula multiplicant la producció (kg/h) per la duració del cicle, en hores. 

• Possibilitats econòmiques: El cost total d’explotació d’un forn, en referència a 
una peça produïda. 
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Per seleccionar un forn es imprescindible fer un càlcul aproximat del cost 
d’explotació. 

6.3. Estructura del forn. 
El forn està format per les resistències elèctriques, l’aïllament tèrmic i la 
caldereria exterior. 

6.3.1. Resistències d’escalfament. 

L’ escalfament per resistències es produirà indirectament (el més utilitzat en l’ 
indústria) és a dir, les peces a tractar s’escalfaran per la radiació que emeten les 
resistències. 

Les resistències elèctriques que col·locarem seran fetes a mida per les nostres 
necessitats per empreses especialitzades. 

Les resistències seran del tipus de tub radiant. Estaran formades per un cos de 
ceràmic ranurat, envoltat per un fil ferro de níquel crom de 5mm de gruix que 
anirà de punta a punta. Dins d’ uns tubs d’ inconel 601. Aquesta protecció allarga 
també la vida útil de les resistències, protegint-les de l’ atmosfera interior. 

Aquestes resistències aniran col·locades a la part superior i inferior del forn en 
direcció perpendicular al pas de les peces. En total en tindrem 23 resistències de 
2.000 W de potència. 12 resistències a dalt i 11 a baix, separades 100 mm entre 
elles. 

Els tubs aniran roscats a unes platines amb espàrrecs de 25/20, M-8, amb 
cargols inoxidables. 

 

 

Figura 48. Fotografia d’ una resistència elèctrica especial per altes 
temperatures de treball, amb tub radiant. 
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6.3.2. Caldereria exterior. 

Format per xapes d’ acer de 3 mm de gruix cargolades, formen la superfície 
externa del forn i l’ aïllament del forn ha de garantir que la temperatura de la 
caldereria es mantingui pròxima ala temperatura ambiental. L’ estructura 
exterior està recoberta per pintures d’ alumini especials per altes temperatures 
per reduir el factor d’ emisivitat de la caldereria. 

 

6.3.3. Aïllament tèrmic. 

Forma el cos principal del forn. Està constituït per tres capes de diferents 
material aïllants fins arribar a la caldereria externa. 

La primera capa està formada totxos refractaris, de dimensions de 65x115. Els 
maons s’ uneixen entre ells mitjançant morters de característiques similars als 
maons. 

La segona capa d’ aïllament està formada per plaques de silicat de calci,de 40 
mm de gruix per la part inferior i de 25 mm pels laterals. 

La última capa d’ aïllament es de llana mineral de 13 mm de gruix. 

 

 

6.4. Requeriments del forn. 
El forn que es necessita és per a realitzar el tremp bainític. Ha de ser un forn en 
continu i funcionarà a una única temperatura.  

El forn serà del tipus de solera vibratòria, que és la millor opció, per el tremp 
automàtic de petites peces en unes temperatures màximes de 950ºC. 

Servirà per a fer l’ austenització de les peces i treballarà a uns 850ºC. 

A més del forn pròpiament dit, també hi ha altres elements com la tremuja, el 
dipòsit de sals, l’ elevador i el bany d’aigües. 

El forn ha de satisfer una producció de 50 kg/h. 
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Figura 49. Vista esquemàtica d’ un forn de solera vibratòria amb línea de 
reveniment. 

 

6.5. Atmosfera endotèrmica. 
Aconseguir una atmosfera controlada es essencial en els forns per a tractaments 
tèrmics, quan es vol controlar fenòmens com la oxidació/reducció o la 
cementació/descarburació, que afecten a les peces metàl·liques durant el procés. 

En aquest cas intervenen dos components en estat gasós, el N2 i el CH3OH. Que 
entren el forn de manera combinada, per un mateix accés. 

El metanol es dissocia al entrar en contacte amb l’interior del forn passant de 
líquid a gas. 

El nitrogen és un gas inert i inactiu davant la major part dels metalls i aliacions 
en les temperatures normals dels tractaments. És un gas protector. És important 
que estigui sec ja que les petites quantitats de vapor d’aigua poden produir una 
sensible descarburació. 

L’O2 reacciona amb el Fe per formar òxids i també amb el C de l’acer, per 
rebaixar-ne el seu contingut a partir de la superfície (descarburació). 

En les atmosferes controlades del que es tracta es d’evitar la presencia del O2 en 
l’interior del forn per el seu gran poder oxidant. 

En el nostre cas buscarem crear una atmosfera endotèrmica, amb la introducció 
directa en el forn del gas N2 juntament amb el metanol, degut a que es un tremp 
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per a peces d’alt contingut en carboni. Aproximadament la proporció seria de un 
40 % N2 i 60% CH3OH. A l’interior del forn i a la temperatura entorn dels 800ºC, 
que és la de treball tindríem la següent composició de gasos. 

CO2 = 0,73 %,               CO = 18,2%,                H2 = 38,4 %,                                               

N2 = 40 %;                    CH4 = 1,2 %,               P.R = 1ºC; 

 

 

Figura 50. Energia lliure de formació del metanol. 

 

6.6. Tancs de sals fosses. 
 

El mètode utilitzat és el de sals foses a una temperatura propera al 350 ºC. 

Al ser un tremp continu, el flux de peces per refredar es constant. 

És important per a la obtenció de bons resultats, que la velocitat de refredament 
de tota la massa de peces sigui la adequada. Influeixen diferents factors, tan 
relatius a les condicions internes i externes de les peces i altres relatius al mitjà 
de tremp utilitzat. 

Els factors més importants del medi de tremp són: 

• Elecció del medi adequat i temperatura correcta. 

• Relació entre el volum del bany i el pes de la càrrega. 
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• Renovació del líquid en contacte amb la càrrega mitjançant agitació o 
recirculació. 

• Eliminació del calor absorbit per el medi del tremp, és a dir, els dispositius de 
refrigeració del bany. 

En el tanc podem distingir tres intercanvis energètics. 

• La energia cedida per la càrrega i absorbida per el bany. 

 

6.7. Balanç energètic. 
El consum energètic d’un procés en un forn industrial és una de les seves 
característiques principals.  

Es determina calculant els components del forn. Per una banda s’ha de distingir 
entre els elements que aporten escalfor i els receptors. 

Es pot determinar calculant cada component quan dissenyem el forn o mesurant- 
los en el funcionament real, quan el forn ja està construït. 

En el forns en continu d’austenització varia en funció de la producció, calculada 
tan en kg/h (producció horària). També es pot calcular la producció específica en 
kg/m2h referia a la superfície de solera ocupada per les peces. 

La temperatura en un forn continu és pràcticament constant en cada zona del 
forn, al llarg de tot el procés. En canvi la temperatura de les peces varien al llarg 
del forn escalfant-se fins a sortir del forn. 

Quan les peces s’ introdueixen al forn, el forn perd temperatura, es refreda 
parcialment el revestiment que cedeix part de la seva escalfor a la càrrega però 
aquest s’ escalfa de nou simultàniament amb les peces per la calor cedida per les 
resistències elèctriques, fins a la temperatura de regulació que es manté 
constant tota l’ estona. 

 

La temperatura de tots els elements del forn no és igual durant el procés. S’ha 
de distingir: 

• Les resistències elèctriques com elements calefactors tindran una temperatura 
més elevada que la cambra del forn. 

• La càrrega de peces es van escalfant fins a arribar a la temperatura de 
funcionament del forn. 

• El revestiment tindrà una temperatura superior a les peces i inferior a la de les 
resistències. 

 

Es denomina balanç energètic en funcionament estable d’un forn quan es 
repeteix al llarg del temps i quan les condicions de treball no pateixen canvis 
importants durant el procés i no ocorren parades. 
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En el forn continu suposa especialment constància en les càrregues , 
temperatures de regulació, velocitats d’ avenç o temps de tractaments constants 
al llarg de períodes perllongats, sense parades durant les nits o caps de setmana. 

El funcionament estable és el que és repetitiu al llarg del temps, i sense canvis 
de temperatura, ni parades per cap de setmana ni festius. 

En el funcionament del forn s’ ha de verificar: 

 

Calor aportat = Calor absorbit. 

 

El càlcul del rendiment del forn normalment es simplifica, amb aquesta 
expressió: 

 

m

u

P
q

=η  

qu = potència a la càrrega útil 

Pm = aportació de calor per resistències elèctriques. 

No es pot extendre durant llargs períodes de temps els càlculs per un balanç 
energètic en funcionament estable, ja que les condicions de treball canvien  

 

regularment en les diferents produccions. Alguns del canvis més freqüents 
són: 

• Parades per averies, manteniment, parades per cap de setmana o festiu, quan 
el forn es  desconnecta o es manté a baixa temperatura, per exemple quan es 
deixen en temperatura de règim durant un dia que no es treballa. 

• El canvi en el volum de peces que entren al forn, per variacions de producció o 
perquè són peces més difícils de trempar i s’ha de fer en petites produccions. 

• Canvis en els paràmetres de procés. Per exemple quan es troben massa peces 
toves, pot ser que hagin tingut una austenització parcial i aleshores s’ha de 
reduir la velocitat de la solera polsant.  

• També els períodes de parada total (vacances, manteniment anual del forn, 
greus avaries), després s’ ha d’ efectuar un escalfament fins a assolir de nou 
la temperatura de règim, que exigeix una gran quantitat d’ energia, que s’ ha 
de fer a una velocitat adequada per evitar danys en el revestiment. 

En ocasions hi ha grans produccions continuades en el temps que es fan en un 
mateix forn. Aleshores no necessitem alterar les condicions de treball. 

Aquests canvis ocasionen aturades de produccions i les conseqüents pèrdues de 
calor sense producció. 
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Per tan s’ hauria d’ incloure al balanç energètic en condicions estables un càlcul 
dels consums energètics en les temps de parades parcials o totals. El no incloure 
aquest estudi ens donaria uns consums mensuals inferiors als reals. 

 

 

6.7.1.  Aportació de calor. 

Per les resistències d’escalfament: Durant l’escalfament de la càrrega les 
resistències elèctriques han d’estar connectades tota l’estona. Aportant al forn la 
seva potencia nominal Pn. Fins que el forn assoleix la temperatura de regulació. 

A partir d’aquest punt es redueix la potencia connectada. S’ anomena  fc al factor 
de connexió, resulta que l’energia aportada és: 

• Període d’escalfament: 

Pn Kw 

 

6.7.2. Absorció de calor per la càrrega. 

Calor útil per escalfar la càrrega. La càrrega entra a temperatura ambient. 

 

Qu= p · Cm · tm  kW 

 

P= producció del forn en kg/h. 

Cm = Calor específic de 0 a tm ºC del material en kWh/kgºC. 

Tm = temperatura final del material en ºC. 

 

6.7.3. Calor a suports de càrrega. 

Es calcula com el cas anterior, tenint en compte la solera i el suport de la solera 
principalment. Es denomina qct. 

 

6.7.4. Pèrdues de calor. 

Pèrdues originades en els elements encarregats de l’ aïllament del forn. Poden 
ser: 

• Pèrdues per obertures. 

• Pèrdues per les parets. 

a) Les parets són planes. Depèn de les característiques de l’ aïllament, 
dels materials utilitzats. La transmissió de calor es realitza per 
conducció entre les diferents capes d’ aïllament de l’ interior cap en fora 
i per convecció i radiació de l’ exterior cap al ambient. 
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Per un aïllament de tres capes, s’aplica la fórmula: 

 

3

3

2

2

1

1

ah
p eee

tt
P

λ
+

λ
+

λ

−
=  

 

th = temperatura en l’ interior del forn. 

ta = temperatura ambient exterior. 

e1, e2,e3 = espessors de les capes d’ aïllament. 

λ1, λ2, λ3 = conductivitats tèrmiques dels materials. 

αi = coeficient global per radiació i convecció a l’ interior del forn. 

αe = coeficient global a l’ exterior del forn. 

Per temperatures del forn pròximes a th = 900ºC, s’ accepta un valor de αi 
proper a 60 W/m2K. Per els valors de λ1, λ2, λ3, haurem de conèixer la 
temperatura de les capes per obtenir els valor de la conductivitat tèrmica. 

Per forns continus aquest càlcul queda englobat dins el càlcul de la transmissió 
de calor de la caldereria exterior. 

Per la transmissió de calor de la caldereria exterior s’ utilitza la següent 
expressió: 

 

( ) 2

4

a

4

425,1
a4p m/W

100
273t

100
273t

·e·67,5tt·aP


















 +
−







 +
+−=  

 

 

a= coeficient que depèn de la velocitat de l’ aire. Per l’ aire en calma s’ adopta 
2,71 per la paret horitzontal cap amunt, 1,04 paret horitzontal cap avall i 2,09 
per les parets verticals. Com a valor mig es pot adoptar a = 2,2. 

t4 = temperatura de la caldereria exterior. 

ta = temperatura del ambient exterior. 

e = emisivitat total de la caldereria. Varia entre 0,4 per la pintura d’alumini en 
bon estat a 0,9 per la que està en mal estat. 

Normalment per calcular les pèrdues de calor per parets, es mesuren les 
temperatures exteriors de la caldereria en varis punts i s’ aplica l’ equació 
anterior. 
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Les atmosferes riques en H2, influeixen en les pèrdues de calor per les parets. 
Poden augmentar fins un 35%. 

 

 

6.7.5.  Pèrdues d’ escalfor per obertures. 

Bàsicament la porta d’ entrada de les peces a la cambra del forn. Són pèrdues 
per radiació i es calculen: 

 

W
100

273t
100

273t
·e·67,5h·bP

4

a
4

4
p



















 +
−







 +
+=  

S’ haurà de conèixer l’ amplada de la solera i l’ altura de la porta. 

b = amplada solera 

h = altura porta 

 

 

 

6.7.6  Energia per l’ esclafament de l’ atmosfera endotèrmica. 

En els forns amb atmosfera endotèrmica, els fluids s’ introdueixen dins del forn a 
temperatura ambient, per tan hem de considerar l’ energia requerida per escalfar 
fins a la temperatura del forn. 

El càlcul exacte es fa a partir de la composició del gas i la seva entalpia 
específica.  

El següent gràfic ens pot ajudar a calcular les energies requerides per 
l’escalfament de diferents atmosferes partint d’ una temperatura ambiental de 
20ºC. 
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Figura 51. Gràfica pel càlcul de la potència unitària necessària per 
escalfar diferents atmosferes a temperatures determinades. 

6.7.7. Pèrdues de calor incontrolades. 

Altres pèrdues impossibles de mesurar. Es consideren aproximadament entre un 
5-10% de la suma de pèrdues termals. Entren en funció molts factors com: la 
hermeticitat del forn, estat de la caldereria exterior, portes i juntes, estanquitat 
de terminals de resistències. Es denominen qin. La seva inclusió en el balanç és 
opcional i fa la funció d’ una mena de factor de seguretat. 

 

6.8.Càlcul del balanç energètic 
 

• Calor a la càrrega. 

Qu= p · Cm · tm  kW 

Qu= p · Hm   kW 

 

P = 50 kg/h 

Entalpia de l’ acer: 

H 20ºC = 0 kJ/kg 

H 850ºC = 570 kJ/kg 

 

Qu=50 · (570-0)/3600 = 7,92  kW 
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• Calor a la solera 

La solera interna està tota l’ estona a l’ interior, per tant un cop escalfada manté 
la temperatura al ser d’ acer inoxidable. 

 

 

• Calor perduda per les parets. 

Per calcular la calor perduda per les parets, en els forns continus, a la pràctica es 
mesura a partir de la temperatura de la caldereria exterior. Distingirem entre la 
perduda per parets laterals, parets horitzontals cap amunt i parets horitzontals 
cap avall. 

( ) 2

4
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425,1
a4p m/W

100
273t

100
273t

·e·67,5tt·aP
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 +
+−=  

a1 = 2,71 paret superior 

a2 = 2,09 paret lateral 

a3 = 1,04 paret inferior 

e = 0,4 pintura d’ alumini recent 

t4 = 60ºC 

t4 = 20ºC 

A superior = A inferior  = 2,184 m2 

A lateral = 3,8 x 2 = 7,6 m2 

( ) 2

44
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PS = 324,34 W/m2 

PS = 324,34 · 2,184 = 839,4 W 

( ) ( ) 2m/W
100

27320
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Pi = 216,35 W/m2 

Pi = 216,35 · 2,184 = 472,5 W 
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Pl = 321,97 W/m2 

Pl = 321,97 · 7,6 = 2446,98 W 

qp = 839,4 + 472,5 + 2446,98 W 

qp = 3,76 KW 

 

• Calor perduda per obertures.  

Per radiació 
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Pp = 4,31 KW 

 

• Infiltració d’ aire. Pas de peces. 

Àrea d’ infiltracions = 4 dm · 0,3 dm = 1,2 dm2 

( )
a

ie
ah

pp·2
·Sq

ρ
−

=  

pe - pi = 0,3 mm.c.a (3 kg/ms2) 

ρa = 1,2 kg/m3 

Sa = 4 dm · 0,3 dm = 1,2 dm2 

2,1
3·2

·10·2,1q 2
h

−=  

qh = 0,026 m3/s 

pi = 0,026 · 1,2 ·1,1 · (850 -20) =28,5 KW 

 

• Atmosfera controlada 

0,011304 m3/h metanol 

0,0016956 m3/h nitrogen 

0,02826 m3/h 

0,02826 m3/h · 680 Wh/m3 = 19,22 W 
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• Potencia mitja requerida 

0,0019 + 28,5 + 3,76 + 4,3 + 7,3 = 43,86  kW 

 

6.8.7. Potències de la instal·lació. 

Es preveu que el forn que necessitarà serà en conjunt d’uns 45 kW de potencia. 

Es reparteixen de la següent manera: 

a) Calefacció del forn: 45 KW = 20 KW en la primera zona de calefacció i 
15 KW en la segona zona de calefacció. 

Potències d’altres elements de la instal·lació. 

b) Calefacció de sals = 30 KW. 

c) Elevador = 0,18 KW. 

d) Tremuja vibratòria = 0,12 KW. 

e) Motor – reductor = 0,18 KW. 

f) 3 cistelles = 0,18 x 3 =0,54 KW. 
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