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Resum 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de desenvolupar un nou model d’assecador del tipus 
instantani en una empresa especialitzada en instal·lacions d’aquesta mena. La principal 
diferència respecte dels models habituals, és que la calefacció es fa mitjançant l’aprofitament 
de gasos de combustió. Aquesta particularitat provoca que la instal·lació no requereixi de cap 
inversió econòmica per a la calefacció, i només tingui un consum d’energia elèctrica, així 
com el requeriment de serveis. 

En primer lloc es fa una introducció teòrica a l’assecat de sòlids i als equips més comuns en 
la indústria aplicats a aquesta finalitat. L’assecat és una de les operacions unitàries més 
antigues i més diversificades que existeix i és per aquest motiu que en el món industrial hi ha 
una gran quantitat de diferents tipus d’assecadors. 

El projecte desenvolupa i detalla el procés de disseny d’un assecador del tipus instantani. A 
partir d’unes dades obtingudes en un cas real, es realitzen els càlculs i estudis per a 
determinar la mida de l’assecador necessari, així com el dimensionament de tots els equips i 
elements que conformen la totalitat de la instal·lació. 

La instal·lació d’assecat objecte del projecte està integrada en un procés complet de 
reciclatge d’envasos. El procés complet inclou la recuperació de la polpa de paper, la 
centrifugació del material sobrant compost de polietilè i alumini, l’assecat del producte i 
finalment, la seva combustió per aprofitar l’energia de combustió del plàstic per a la 
generació d’energia elèctrica. L’alumini es recupera en forma de metall fos. Els gasos 
sobrants de la combustió del polietilè són els que s’aprofiten per a l’assecat previ del 
producte, tancat així un cercle que optimitza el procés productiu. 
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1. Glossari 

Assecador “Flash” – Assecador tipus instantani que fa servir el transport pneumàtic en co-
corrent del producte i el fluid per a l’assecat. 

FAT (Factory Acceptance Test) – Proves internes i amb el client final que es realitzen abans 
de l’expedició de l’equip per verificar que aquest compleix amb les especificacions tècniques 
definides durant el projecte. 

Filtre de mànigues “Pulse-Jet” – Aparell que filtra sòlids continguts en un fluid mitjançant 
elements filtrants tèxtils continguts dins d’una carcassa. Per a la seva neteja es fan servir 
polsos d’aire a pressió en contracorrent. 

IQ (Instrumentation Qualification) – Proves que es realitzen per determinar que els 
components subministrats compleixen amb unes especificacions anteriorment marcades. 
També serveixen per recalcar altres punts com poden ser l’ergonomia, qualitat de materials, 
inspecció visual, etc. 

JET – Part de l’assecador corresponent a la cambra on es realitza l’assecat, mesclant el 
producte humit amb el fluid calent d’assecat. 

OQ (Operation Qualification) – Proves operacionals que verifiquen que uns equips tinguin un 
funcionament correcte i que responguin segons es defineix en les especificacions funcionals 
en totes les diverses circumstàncies del seu procés operatiu. 

Engegada – Proves que es realitzen un cop un equip o instal·lació estan en el seu 
emplaçament definitiu, per tal d’ajustar els paràmetres de treball i que quedi operatiu per a la 
finalitat per la qual ha estat concebut. 

PID (Proporcional Integral Derivatiu) – Mecanisme de control que calcula la desviació o error 
entre un valor mig i el valor que es desitja obtenir, per aplicar una acció correctora que ajusti 
el procés. 

PLC (Programmable Logic Controller) – Equip programable emprat en màquines industrials 
que requereixen d’un control de processos seqüencials. 

P&ID (Process and Instrumentation Diagram) – Dibuix esquemàtic que ens indica equips, 
instruments i elements, així com la seva identificació i fluxos de treball. També s’anomena 
Diagrama d’Enginyeria. 
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Stand-by – Posició de baix consum a l’espera de rebre una ordre per actuar sobre un equip o 
sistema. 

TAG (Etiqueta) – Número que s’utilitza per identificar instruments i elements en un P&ID. 

GAD (General Arrangement Drawing) – Dibuix general d’un equip o instal·lació que serveix 
per mostrar els diferents elements que el composen. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte s’ha realitzat en l’empresa Riera Nadeu S.A., com a desenvolupament d’un 
nou model d’assecador amb l’objectiu d’aprofitar uns gasos de combustió sortints d’un 
reactor. Aquesta instal·lació ha estat dissenyada al departament d’enginyeria de l’empresa 
Riera Nadeu S.A. i actualment està en funcionament a ple rendiment. 

La solució aportada permet l’assecat d’un residu constituït per làmines de polietilè i d’alumini 
provinents d’envasos, després del procés d’extracció de la polpa de paper. Un cop realitzat 
l’assecat, del producte obtingut se n’extreu l’alumini com a metall fos i el plàstic s’aprofita per 
a la posterior generació d’energia elèctrica. 

Tot i que el projecte ha servit per a desenvolupar un nou model d’assecador instantani, les 
bases dels coneixements aplicats pertanyen a l’empresa Riera Nadeu S.A., la qual té més de 
30 anys d’experiència en el disseny i fabricació d’instal·lacions similars. 

2.2. Antecedents 

L’empresa Riera Nadeu S.A., fundada l’any 1952, està especialitzada en el disseny i 
fabricació d’equips per a la industria química i farmacèutica, com són: Centrífugues, 
Supercentrífugues, Turbo-Assecadors instantanis i Turbo-micronitzadors. Els projectes “a 
mida” són la característica principal de l’empresa, ja que s’estudia el cas particular per a cada 
client i es dóna una solució adaptada a les seves necessitats. 

A principis dels anys 80, l’empresa Riera Nadeu S.A., va introduir al nostre país la tecnologia 
de l’assecat flash de la mà de l’Enginyer Industrial Francesc Riera i Bas, importada dels 
EUA. Riera Nadeu S.A. ha desenvolupat aquesta tecnologia fabricant assecadors per a 
recuperació de dissolvents. 

En el cas dels Turbo-Assecadors, abans de la fabricació d’un equip es prova el producte 
objecte d’estudi a escala de laboratori i en cas necessari, en una instal·lació pròpia a escala 
industrial. Amb aquestes proves es determina la viabilitat del projecte i es defineixen els 
paràmetres de funcionament que posteriorment serviran per al disseny i fabricació de la 
instal·lació definitiva. Les proves també permeten fer anàlisis del producte obtingut i això 
permet al client determinar si les especificacions del producte són les desitjades: 
granulometria, humitat, forma de les partícules, etc. Cal tenir en compte que l’assecat és un 
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procés en el que els aspectes empírics hi juguen un paper important, cosa que fa que 
l’experimentació sigui sovint imprescindible. 

Els assecadors RINA-JET (marca registrada de Riera Nadeu S.A.) s’utilitzen per a l’assecat 
d’una gran diversitat de productes com poden ser: productes minerals, químics, farmacèutics 
i cosmètics, pigments i ceràmics, colorants, productes fitosanitaris, plàstics i ceres, així com 
productes alimentaris. Els productes assecats poden trobar-se en forma de sòlid humit, 
suspensions o solucions. En cada cas les especificacions del projecte són diferents i per tant, 
s’apliquen diferents solucions de disseny i constructives. 

La particularitat principal d’aquest projecte ha estat que, en comptes de tenir un equip 
destinat a la generació d’una font de calefacció emprada en l’assecat, s’ha aprofitat un cabal 
de gasos de combustió produïts a les mateixes instal·lacions això permet recuperar una font 
d’energia que en cas contrari no s’hauria fet servir. 

Per altra banda, en un moment en el qual l’aprofitament i el reciclatge estan de plena 
actualitat, la recuperació dels envasos que contenen diferents components és important per 
a minimitzar la quantitat de residus generats. Així mateix, els productes recuperats es poden 
fer servir sense necessitat de consumir noves matèries primeres. 
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3. Introducció 

3.1. Objectiu del projecte 

El present projecte té com a objectiu el disseny i càlcul d’una instal·lació d’assecat instantani 
per al tractament d’un residu compost de làmines de polietilè i d’alumini, mitjançant 
l’aprofitament d’uns gasos de combustió. Aquests gasos provenen del mateix reactor al qual 
s’alimentarà el producte tractat i assecat. 

Amb els valors aportats pel client, es dissenya una instal·lació en funció de les seves 
necessitats de tractament. El paràmetre més crític és la humitat, ja que quan el producte surt 
de la instal·lació d’assecat, ha de tenir una humitat compresa dins d’un rang de valors donat 
per tal de complir amb les especificacions. 

La instal·lació projectada no és una unitat independent, sinó que està implementada en la 
planta i interactua amb altres equips i instal·lacions. Això s’ha tingut en compte a l’hora de 
definir el mode de funcionament. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte comprèn la recepció del material destinat a l’assecat i el seu 
processament per obtenir els paràmetres desitjats, principalment d’humitat, per així poder 
processar el producte sortint en un reactor d’incineració que els utilitza per a la generació 
d’energia elèctrica. Aquest procés d’assecat aprofita com a fluid d’assecat els gasos 
generats en la etapa d’incineració. 
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4. Assecat de sòlids 

L’assecat és una de les operacions unitàries més antigues que existeixen, podent-se trobar a 
la indústria assecadors de tipologia molt diferent . Sovint el producte final d’un procés s’obté 
humit, essent necessària una darrera operació d’assecament per a eliminar la humitat i 
facilitar la conservació, el transport, la manipulació, etc. 

Per una banda, l’assecat es aplicable a la gran majoria de productes. Siguin quines siguin les 
seves especificacions, sempre hi ha un assecador que s’ajusta a les condicions desitjades. 
D’altra banda, aquesta operació requereix una elevada quantitat d’energia i en alguns casos 
una elevada inversió en equips. 

L’assecat es un mètode molt emprat en la indústria, ja que permet el transport o 
l’emmagatzematge de matèries reduint la seva massa i per tant el seu cost. També es fa 
servir com a mètode de conservació, per complir amb les especificacions de qualitat 
referents al producte, per evitar la corrosió, etc. 

Un assecat incorrecte o incomplet pot produir danys irreversibles en la qualitat del producte 
acabat o produir una modificació dels paràmetres establerts. 

Existeixen diversos tipus d’assecat que es poden dividir en dos grans grups: assecat 
mecànic i assecat tèrmic: 

• L’assecat mecànic acostuma a tenir un cost menys elevat i per tant és recomanable 
fer-lo servir com a primera opció. La seva limitació és que no permet baixar el 
percentatge d’humitat per sota d’un valor determinat, que normalment està al voltant 
del 20% o del 30% [1]. Aquesta limitació fa que en molts casos s’hagi de descartar 
aquest tipus d’assecat o que només serveixi com a etapa prèvia a un assecador del 
tipus tèrmic.  

• L’assecat tèrmic permet obtenir valors d’humitat final molt inferiors i per tant, moltes 
vegades s’ha de fer servir per assolir les exigències desitjades. El desavantatge és 
que aquest tipus d’assecat té uns requeriments d’espai i d’inversió econòmica molt 
superiors als d’un procés de tipus mecànic [2]. 

Aquests dos grans grups es tracten més en detall en els apartats següents. 
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4.1. Mètodes d’assecat 

4.1.1. Assecat mecànic 

Els dos tipus d’assecat mecànic més comuns són: 

1. Centrifugació: consisteix en fer servir la força centrífuga i un medi filtrant per fer que 
el líquid se separi del sòlid. Amb aquest mètode difícilment s’obtenen humitats 
inferiors del 30%. En alguns casos molt especials es poden arribar a obtenir humitats 
del 10%, però ha de ser a elevades forces gravitatòries i amb determinats productes 
[1]. 

2. Premsat: consisteix en separar el líquid per compressió o aspiració en condicions 
d’elevada pressió que permetin retenir el sòlid. Tot i ser una operació discontinua i 
d’un elevat cost d’inversió, és una tècnica molt estesa. 

4.1.2. Assecat tèrmic 

Els assecadors tèrmics més comuns es poden classificar segons els mètodes de transmissió 
de calor. 

1. Convecció: la calor d’un fluid escalfat asseca el producte circulant per la seva 
superfície. El fluid calent s’emporta el líquid vaporitzat per convecció [2]. El fet que el 
fluid escalfat estigui en contacte amb el producte a assecar, fa que aquest tipus 
d’assecadors siguin coneguts com a assecadors directes [5]. Generalment, el 
producte tractat assoleix una temperatura propera a la temperatura d’evaporació del 
fluid contingut, aquest aspecte s’ha de tenir en compte quan el producte és 
tèrmicament sensible. D’aquesta manera, es pot arribar a reduir la humitat del sòlid 
fins a un valor denominat “humitat d’equilibri”, que depèn de la temperatura i de la 
humitat del fluid d’assecament [2]. En el cas de tenir la temperatura suficient, es pot 
arribar a eliminar l’aigua de cristal·lització present en alguns productes [1]. És un dels 
mètodes més utilitzats, ja que es pot fer servir per a diverses configuracions del 
producte a assecar. 
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2. Conducció o contacte: la calor per a l’evaporació se subministra a través d’una 
superfície escalfada, normalment metàl·lica, que pot estar quieta o en moviment [2, 
5]. El líquid evaporat es retira mitjançant un cabal de gas que només serveix com a 
medi de transport per a aquesta humitat [2]. Aquest mètode es fa servir per a sòlids 
que siguin sensibles a la temperatura. Com que la font de calor no entra en contacte 
directe amb el producte a tractar, aquests assecadors són coneguts com a 
assecadors indirectes. Degut a les pèrdues energètiques del fluid d’assecat, 
normalment la eficiència energètica dels assecadors de conducció és més elevada 
que la dels assecador de convecció [1]. 

3. Radiació: l’energia es subministra mitjançant radiació electromagnètica d’una longitud 
d’ona determinada. El material a assecar ha d’estar en forma de pel·lícula per afavorir 
que les ones electromagnètiques puguin penetrar al seu interior [4]. Els costos 
d’operació d’aquest mètode són elevats; és per això que es fa servir en productes 
d’alt valor afegit en els quals la humitat és un paràmetre crític segons les 
especificacions de qualitat [2]. 

Per als mètodes de convecció i conducció, el fluid utilitzat acostuma a ser aire escalfat, però 
segons les especificacions del producte i del fluid, es poden fer servir gasos inerts com per 
exemple el nitrogen. Una altra opció és emprar directament vapor d’aigua reescalfat. 

Existeixen altres mètodes d’assecat tèrmic no tant emprats, ni coneguts. A títol d’exemple es 
poden esmentar l’assecat dielèctric, que fa servir un camp electromagnètic d’alta freqüència 
per generar calor dins del propi producte [4], o l’assecat per congelació (liofilització) que es 
realitza per sublimació del material congelat en cambres de buit [1]. 

Aquest projecte està centrat en els assecadors tèrmics per convecció, ja que són l’objecte 
del present projecte. 
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4.2. Classificació dels tipus d’assecadors industrials més 
comuns 

L’elecció del tipus d’assecador per a un procés determinat es fa en funció de diversos criteris. 
El producte a tractar és un dels més importants, ja que s’ha d’avaluar la compatibilitat de 
l’assecador amb aquest producte. L’assecador seleccionat no pot interferir en els paràmetres 
finals desitjats per al producte sec. El líquid a evaporar també té un paper important, ja que 
en funció de la seva composició hi haurà assecadors que no podran ser seleccionats per al 
seu tractament. 

La figura 4.1 mostra una classificació dels diversos tipus d’assecadors. 
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ASSECADORS

CONVECCIÓ 
(DIRECTES)

CONDUCCIÓ O 
CONTACTE 

(INDIRECTES)

CONTINUS

DISCONTINUS

CONTINUS

DISCONTINUS

ROTATIU

SAFATES

ROTATIU
DE BUIT

AGITAT

CINTA

FLASH O 
INSTANTANI

ROTATIU

TAMBOR

AGITAT

LLIT
FLUÏDITZAT

CINTA

LLIT
FLUÏDITZAT

 

Figura 4.1 Classificació dels assecadors més comuns [1, 2, 3, 4] 
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Un altre criteri de vital importància és el temps de residència del producte a l’interior de 
l’assecador, ja que hi ha productes que poden patir canvis o degradacions degut a l’exposició 
a la calor. En la figura 4.2 es poden veure els temps de residència per a alguns dels 
assecadors més comuns; aquests temps s’han de considerar simplement ordres de 
magnitud, atès que el temps és també funció de la substància que s’asseca. 

0 a 10 (s)

10 a 30 (s)

10 a 30 (s)

10 a 60 (min)

10 a 60 (min)

10 a 60 (min)

10 a 60 (min)

10 a 60 (min)
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Rotatiu
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Figura 4.2 Temps d’exposició al calor per part del producte en diferents assecadors [1, 2] 

 

4.2.1. Assecadors directes 

1. “Flash” o instantanis: altrament coneguts com assecadors pneumàtics, ja que el fluid 
d’assecat també s’utilitza com a medi de transport del sòlid i evacua la humitat 
evaporada. La principal característica és el breu temps de residència, que està 
comprès entre els 0,5 i els 10 segons; per aquest motiu el producte no arriba a assolir 
les temperatures del fluid amb el que es realitza l’assecat. L’eficiència energètica és 
elevada i per aquest motiu és un dels assecadors més emprats en la indústria. La 
seva simplicitat també fa que sigui un dels models que s’utilitzen des de fa més 
temps. 
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Figura 4.3 Instal·lació d’assecat “Flash” [1] 

2. Llit fluïditzat: el fluid d’assecat passa a través d’un llit de producte retingut sobre una 
placa de distribució del gas. A baixes velocitats el llit de partícules es manté fix i a 
més altes velocitats es fluïditza. El contacte sòlid-gas és molt bo i la temperatura del 
llit molt homogènia [3] degut a la turbulència que imposen les bombolles de gas. 

 

Figura 4.4 Assecador de llit fluïditzat [2] 
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3. Rotatiu: l’assecat té lloc en una carcassa cilíndrica lleugerament inclinada respecte 
de l’horitzontal. El sòlid s’introdueix per la part superior i surt per la inferior. El 
moviment rotatiu de l’aparell provoca un contacte sòlid-gas relativament bo i fa que el 
sòlid vagi avançant per l’assecador degut a la seva inclinació. L’aire d’assecat pot 
circular en la mateixa direcció que el sòlid o en contracorrent depenent de l’aplicació i 
de les característiques del sòlid [2], existeix una possible degradació per una 
temperatura excessiva en el cas de contracorrent. 

 

Figura 4.5 Assecador rotatiu [2] 

4. Atomització: adequat per a tractar dissolucions. Mitjançant una atomització del 
producte a altes pressions es crea una dispersió de gotes molt petites dins un 
recipient; les gotes entren en contacte amb el corrent de fluid calent i són 
arrossegades pel mateix. El líquid de cada gota s’evapora i la gota es converteix en 
una partícula de sòlid de textura porosa. Aquest mètode és un dels que més 
s’empren per a l’assecat de productes alimentaris (per exemple, llet en pols). 
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Figura 4.6 Assecador d’atomització [2] 

5. Cinta: el producte es distribueix en una cinta transportadora que travessa un recipient 
tancat pel que circula el fluid d’assecament. El producte s’asseca en el recorregut i es 
descarrega com a producte sec. Aquest assecador també es pot trobar en forma de 
contacte indirecte, quan és la pròpia cinta la que s’escalfa per la part inferior per 
assecar el producte transportat. 

 

Figura 4.7 Assecador de cinta de contacte directe [15] 
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4.2.2. Assecadors indirectes 

1. Safates: el producte es col·loca en unes safates i aquestes en un recipient tipus 
cabina en la que hi ha una sèrie de lleixes (Figura 4.8). Per l’interior de les mateixes 
hi circula el mitjà de calefacció, que pot ser vapor, oli tèrmic; en alguns casos la 
calefacció es pot fer mitjançant resistències elèctriques. Aquest tipus d’assecadors 
s’utilitza per productes sensibles a l’escalfament i a l’oxidació, normalment, per a 
petites produccions. L’aire de la cabina s’extreu per recollir el líquid evaporat, el qual 
pot ser recuperat mitjançant un condensador. És adequat per a productes amb elevat 
valor afegit, atès que hi ha un cost important de mà d’obra. Aquest tipus d’assecador 
també pot treballar a buit, augmentant així la velocitat d’assecament. 

 

 

Figura 4.8 Assecador de safates [4] 
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2. Rotatiu: consisteix en una carcassa cilíndrica amb una lleugera inclinació respecte de 
l’horitzontal, a l’interior de la qual hi ha una sèrie de tubs longitudinals. Normalment, a 
través dels tubs hi circula vapor en contracorrent, que al condensar escalfa el 
producte que hi ha a la carcassa. El producte entra per la part superior de la carcassa 
i circula gràcies a la rotació i a la gravetat, sortint per la part inferior. 

 

Figura 4.9 Assecador rotatiu de contacte indirecte [2] 

3. Rotatiu de buit: el producte s’introdueix en un dipòsit rotatiu en forma de doble con, 
proveït d’una camisa que l’envolta. El dipòsit s’escalfa mitjançant la camisa i es 
genera buit a l’interior que ajuda a evacuar la humitat despresa. Els productes amb 
facilitat per enganxar-se o formar conglomerats, no poden ser tractats en aquest tipus 
d’assecadors. 

 

Figura 4.10 Assecador rotatiu de buit [2] 
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4. Agitat: pot ser vertical o horitzontal, així com continu o discontinu. Té un element que 
produeix agitació, ja sigui un vis sens fi o unes pales, que contribueixen al moviment 
del producte afavorint l’eliminació del líquid contingut. 

 

 

Figura 4.11 Assecador cònic agitat [2] 

 

 

Figura 4.12 Assecador horitzontal agitat [2] 
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5. Tambor: s’utilitza per productes viscosos, solucions concentrades o pastes, que es 
posen en contacte amb un tambor escalfat amb vapor. També es fa servir per 
productes que es tornen molt viscosos o pastosos durant el procés d’assecat. El 
producte s’adhereix a la superfície calenta del tambor, formant una pel·lícula que 
posteriorment es retira mitjançant un rascador. 

 

 

Figura 4.13 Assecador de doble tambor [2] 
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5. Assecadors instantanis o “flash” 

Els assecadors “flash” o instantanis, es basen en el transport pneumàtic a alta velocitat per 
produir grans turbulències a l’interior dels tubs, això crea una eficient transferència de calor 
entre el fluid de calefacció i el producte a assecar. Degut a l’alta velocitat del fluid, entre 15 i 
40 m/s, s’obté un sòlid sec i disgregat de forma pràcticament instantània. Aquests 
assecadors normalment són emprats per a l’assecament de sòlid humits, però també es 
poden fer servir per a assecar suspensions o dissolucions. 

El fluid d’assecat pot ser aire o un gas inert, que prèviament s’escalfa i s’introdueix en la 
cambra d’assecat a baixa pressió. El producte es dosifica per diversos mitjans segons el seu 
estat físic i es fa servir per poder controlar el sistema. Quan el producte entra en la cambra 
d’assecat, es genera una gran superfície de bescanvi que accelera l’acció de l’assecat 
minimitzant l’escalfament del sòlid. 
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Taula 5.1 Avantatges i inconvenients de l’assecat instantani 

Avantatges Inconvenients 

Temps d’assecat inferior a 1 segon. Equip sense possibilitat de múltiples usos. 

Redueix el cost energètic del procés 
d’assecat tèrmic. 

Cost energètic superior a l’assecat 
mecànic. 

La grandària de partícula obtinguda és la 
mateixa que la del producte original. No es 

formen aglomeracions de producte. 

No hi ha possibilitat de formar 
aglomeracions de producte. 

Possibilitat de recuperar el dissolvent. 
Per productes orgànics hi ha risc 

d’enganxament a les parets de l’equip. 

Possibilitat de circuit tancat amb 
inertització. 

En cas d’inertització es necessiten equips 
suplementaris per extreure el dissolvent 

evaporat. 

Mínim escalfament del producte degut al 
curt temps de residència. Adient per 

productes sensibles a la temperatura. 

Sense possibilitat d’assecat suau. 
Semblant a l’assecador de llit fluïditzat, 

però amb grans turbulències. 

Sistema fàcil de controlar que assoleix les 
condicions d’equilibri ràpidament. 

Quan hi ha recirculació, no totes les 
partícules tenen el mateix temps de 

residència. 

Baix cost de manteniment. 
Necessitat de sistema de neteja d’alta 

eficàcia. 

Instal·lació d’assecat compacta, amb 
possibilitat d’instal·lació a l’exterior. 
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5.1. Elements i equips d’un assecador instantani 

En aquest apartat es detallen els principals elements i equips que poden formar part d’una 
instal·lació d’assecat instantani. 

5.1.1. Ventilador centrífug 

El fluid d’assecat es fa circular a través del sistema per mitjà de ventiladors centrífugs d’alta 
pressió. Normalment hi ha un ventilador a l’entrada de la instal·lació que treballa a impulsió 
(ventilador de cap) i un altre a la sortida que treballa a aspiració (ventilador de cua), però el 
sistema també pot funcionar amb un sol ventilador d’aspiració. La pressió habitual de treball 
se situa entre els 5 i els 20 kPa. 

5.1.2. Sistema de calefacció 

Hi ha una gran varietat d’opcions a l’hora d’escalfar el fluid d’assecat. La més habitual és 
amb una cambra de combustió i un cremador directe de gas natural o propà, fent servir els 
gasos resultats de la combustió per a l’assecat. Si no es desitja que els gasos de combustió 
entrin en contacte amb el producte, també es poden fer servir altres mètodes de contacte 
indirecte com són el vapor, les resistències elèctriques o l’oli tèrmic. 

Una altra opció és fer servir uns gasos ja calents, sobrants d’algun altre procés, que es 
poden vehicular cap a la instal·lació d’assecat per a aprofitar l’energia calorífica. 

5.1.3. Sistema d’alimentació de producte humit 

El sistema d’alimentació del producte humit varia en funció de l’estat físic del propi producte. 
Per a sòlids humits es pot fer servir una vàlvula alveolar o un vis sens fi connectat a un 
dipòsit pulmó d’alimentació. Per a dissolucions o suspensions es pot emprar un sistema 
d’atomització del producte a pressió fent servir una bomba. Amb l’ajuda d’un gas de dispersió 
comprimit, es poden aconseguir mides de gota més petites per a una millor transferència de 
calor. 

El sistema d’alimentació ha de ser completament estanc, per assegurar que no entra aire 
exterior en el circuit, la qual cosa generaria una pèrdua de les prestacions tèrmiques de la 
instal·lació. 
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5.1.4. Cambra d’assecat 

En la cambra d’assecat es posen en contacte directe el fluid d’assecat i el producte humit. 
Gràcies a una bona distribució del producte, a la alta velocitat i a les turbulències, 
s’aconsegueix un bescanvi de matèria i energia que de forma pràcticament instantània 
desemboca en l’obtenció del producte sec. El producte es vehicula per mitjà de l’acció del 
transport pneumàtic. 

Amb la finalitat de mantenir la velocitat dins de la cambra d’assecat, una sèrie de reduccions 
de la secció de pas, garanteixen que la disminució del volum produïda per la diferència de 
temperatura generada durant l’assecat no afecti al transport pneumàtic del producte en els 
conductes sortints de la cambra. 

Les cambres d’assecat que es fan servir poden ser de dos tipus diferenciats: tipus toroïdal i 
tipus recte. Les característiques d’ambdues cambres es poden observar en la taula 5.2. 

Taula 5.2 Característiques de les cambres d’assecat 

Tipus toroïdal Tipus recte 

Altes turbulències i canvis de direcció 
que produeixen la disgregació del 
producte, obtenint la granulometria 

original del mateix. 

Pocs canvis de direcció i baixes 
turbulències, adequat sinó és 
necessària la disgregació del 

producte. 

Alta pèrdua de càrrega produïda per 
les toveres d’entrada del fluid calent 

d’assecat. 

Baixa pèrdua de càrrega deguda a la 
geometria pràcticament constant de la 

cambra. 

Necessitat de dos ventiladors 
centrífugs, un per a la impulsió i una 

altre per a l’aspiració. 

Necessitat d’un sol ventilador en 
aspiració. 

En la cambra d’assecat hi ha el punt 
d’equilibri entre impulsió i aspiració. 

Treball totalment en aspiració. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ZONES:

1-. Atomizació
2-. Assecat (transferència de massa y calor)
3-. Alta velocidad
4-. Clasificació neumàtica

Sortida
(Aire + Producte)

Fluïd d'assecat

3

4

2

1

Entrada per a 
producte bombejable

Entrada
d'aire

Entrada per a producte
no bombejable

Aire d'atomització

 
Figura 5.1 Assecador instantani del tipus toroïdal 

 

Entrada del
fluid d'assecat

Entrada del
producte humit Zona d'assecat

Sortida d'aire
humit + producte

 
Figura 5.2 Assecador instantani del tipus recte 
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5.1.5. Sistema de separació 

La separació del fluid d’assecat que conté el líquid evaporat del producte sec es realitza per 
mitjà d’un cicló o d’un filtre o d’una combinació d’ambdós aparells. L’elecció del sistema de 
separació ve condicionada per diversos factors com poden ser la humitat del producte, la 
mida de les partícules, les legislacions mediambientals o el cost econòmic. 

Per assegurar un baix nivell d’emissions a la sortida de la instal·lació, és recomanable 
utilitzar un filtre de mànegues amb sistema de neteja d’alta eficàcia. 

5.1.6. Col·lector de producte sec 

Posteriorment al sistema de separació, el producte sec es recull per mitjà d’un col·lector de 
sòlids. Alguns exemples d’aquesta aplicació poden ser una vàlvula alveolar o una vàlvula de 
comporta. Com en el cas del sistema d’alimentació, el col·lector de sòlids ha de garantir 
l’estanqueïtat de la instal·lació, permetent només l’extracció del producte sec sense influir en 
les pressions existents a l’interior de l’equip de separació. 

5.1.7. Sistema de control 

Habitualment, la instal·lació té fixades unes temperatures a l’entrada i a la sortida de la 
cambra d’assecat. La temperatura a l’entrada es controla mitjançant el sistema de calefacció 
del fluid d’assecat i, per mantenir estable la temperatura a la sortida, es controla el cabal 
d’alimentació de producte humit. 

 

 



Disseny d’una instal·lació d’assecat instantani  Pág. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificació del projecte 
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6. Definició del projecte 

El projecte realitzat es basa en el desenvolupament d’un projecte real per a un client que 
treballa en el reciclatge d’envasos. 

6.1. Estudi i característiques del producte 

El primer pas en la definició d’un projecte és conèixer els requeriments per part del client en 
referència al producte que es vol assecar. En aquesta etapa es van determinar quines 
característiques tenia el producte i es va estudiar la seva viabilitat per a un assecador 
instantani. 

Entre els diversos paràmetres per a un estudi d’assecat, els més importants són la humitat 
inicial del producte i la humitat final desitjada. També s’ha de tenir en compte si el producte té 
una limitació en quant a la temperatura màxima que pot assolir i s’ha de conèixer el diàmetre 
aproximat de les partícules a assecar. El líquid que es vol evaporar, normalment aigua, 
determina la temperatura aproximada per a un correcte assecat i el fluid d’assecat que 
acostuma a ser aire. 

En la Taula 6.1 es detallen els paràmetres més importants involucrats en aquest projecte. 
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Taula 6.1 Paràmetres del producte 

Descripció Valor 

Producte a assecar 
Residus d’envasos en forma de làmines 

de polietilè i d’alumini 

Líquid a evaporar Aigua 

Fluid d’assecat 
Aire de combustió aportat pel client, 
provinent d’un altre procés productiu 

Cabal de producte humit 1500 kg/h 

Composició 

60% plàstic 

10% d’alumini 

30% d’aigua 

Humitat inicial 30% 

Humitat final desitjada < 8% 

Limitació de temperatures 
Temperatura de fusió del polietilè 

(145 ºC) 

Densitat aparent del producte 25 kg/m3

Temperatura del producte a assecar Ambient 

 

6.2. Proves de laboratori 

Un cop establerts els requeriments que fan referència al producte, es van fer proves en un 
assecador de laboratori existent a les instal·lacions de Riera Nadeu S.A. a Granollers. En 
aquestes proves es van determinar les temperatures de treball i es va comprovar que el 
producte circulava correctament mitjançant el transport pneumàtic del propi equip. 
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Donat que el producte tenia una mida fixada i que no es produïen aglomeracions, es va 
decidir adoptar un assecador del tipus recte per a aquest projecte. L’assecador del tipus 
toroïdal no tenia cap avantatge per a aquesta aplicació. L’assecador del tipus recte 
simplificava la instal·lació, podent eliminar el ventilador centrífug d’impulsió, i per tant tota la 
instal·lació treballa en depressió gràcies al ventilador centrífug d’aspiració. Els motius 
econòmics també fan que en cas de poder escollir tècnicament, l’elecció es decanti de la 
banda del tipus recte. 

Les condicions de treball emprades en les proves de laboratori es detallen en la Taula 6.2. 

 

Taula 6.2 Proves de laboratori 

Descripció Prova 1 Prova 2 

Estat del producte Sòlid humit Sòlid humit 

Tipus d’alimentació Venturi Venturi 

Temps emprat 10 min 12 min 

Temperatura del producte a 
l’entrada 

Ambient Ambient 

Temperatura de l’aire a 
l’entrada (T1) 

170 ºC 180 ºC 

Temperatura de l’aire a la 
sortida (T2) 

120 ºC 140 ºC 

Humitat inicial del producte 
(mesurada a 130 ºC) 

28,69% 28,92% 

Humitat final del producte 1,68% 0,56% 
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Figura 6.1 Mostra del producte a tractar 

6.3. Condicions de treball de la instal·lació a dimensionar 

Per a aquest projecte calia tractar una quantitat fixa de producte de 1500 kg/h. Això 
modificava la forma de control d’un assecador habitual, ja que el cabal d’alimentació 
normalment està regulat en funció de la temperatura desitjada a la sortida de l’assecador. 
Per aquest motiu es va decidir incloure un sistema de dispersió d’aigua per poder regular al 
temperatura a l’entrada de l’assecador. Això permetia una certa fluctuació en el cabal 
d’alimentació de producte. Aprofitant la inclusió d’aquest sistema, es va preveure de tal 
manera que en cas de manca absoluta de producte, pogués reduir la temperatura de l’aire 
per evitar danys en els ventilador centrífug d’aspiració i d’altres equips externs a la instal·lació 
d’assecat. 

Per a la recol·lecció del producte sec s’havia de preveure un sistema ciclònic segons 
requeriments del client. Per tal de minimitzar el cost econòmic de la inclusió d’un filtre de 
mànigues en el futur, el ventilador centrífug d’aspiració havia d’estar dimensionat de manera 
que pogués donar una pressió estàtica suficient per poder superar la pèrdua de càrrega 
d’aquest equip, no previst en el projecte. Per aquest motiu el ventilador havia de tenir una 
pressió estàtica de treball en calent superior a la habitual per a una assecador d’aquest tipus 
i característiques. El client s’encarregava de tractar els gasos sortints de la instal·lació 
d’assecat, ja que al no disposar d’un sistema de filtració, podien contenir certa quantitat de 
producte. 
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El client disposava d’un cabal de gasos calents a alta temperatura que s’havien de tractar en 
la nostra instal·lació d’assecat. Per a poder emprar aquest cabal de gasos es va decidir fer 
una entrada addicional d’aire ambient, de manera que s’augmentava el cabal, però també es 
feia un primer ajust de la temperatura abans d’entrar a la cambra d’assecat. 

 



Pág. 40  Memoria 

7. Càlculs per determinar el model d’assecador 
necessari 

Una vegada realitzades les proves de laboratori i validada l’aplicació d’assecat per al 
producte es va procedir a realitzar els càlculs per al dimensionament de l’assecador. 

Per a la definició del model d’assecador necessari es van fer els càlculs de balanç energètic i 
de matèria teòrics. 

7.1. Càlculs per determinar la potència calorífica necessària 

Per realitzar el balanç energètic i de matèria es van tenir en compte les dades que es poden 
observar en la taula 7.1, algunes extretes de les proves de laboratori i d’altres de 
l’experiència adquirida per l’empresa durant els anys de fabricació d’equips d’assecat. 

Taula 7.1 Valors inicials per a la realització del balanç 

Descripció Nomenclatura Valor 

Cabal d’alimentació A 1500 kg/h 

Cabal d’evaporació E 428 kg/h 

Humitat final del producte Hs 2% 

Temperatura a l’entrada de l’assecador T1 320 ºC 

Temperatura a la sortida de l’assecador T2 130 ºC 

Temperatura en el ventilador d’aspiració T3 120 ºC 

Temperatura del producte humit entrant Te 18 ºC 

Temperatura del producte sec sortint Ts 80 ºC 

Temperatura ambient Tamb 20 ºC 

Pèrdues de calor r 5% 

 

Un cop definides aquestes dades, el primer pas és calcular el consum energètic que ha de 
tenir la instal·lació d’assecat. Es calcula la calor necessària per augmentar la temperatura del 
sòlid des de la d’entrada (Te) fins a la de sortida (Ts). 
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kg/h 1072 kg/h  428 -kg/h  1500  E -A  (P) sòlids de Cabal ===  

Te) - (Ts  Cps  P (QS) sòlid deCalor ××=  

On: Cps = calor específica del sòlid = 1,256 kJ/kg·ºC 

kJ/h 83481  C)º 18 - Cº (80  CkJ/kg·º 1,256  kg/h 1072  (QS) sòlid de Calor =××=  

Es calcula la calor necessària per augmentar la temperatura del fluid que es vol evaporar 
des de la temperatura entrant fins a la temperatura d’evaporació, més la calor que es 
consumeix per al canvi d’estat de líquid a vapor, més la calor per portar el vapor fins a la 
temperatura a la qual surt de l’assecador. 

Teb)] - (T2  Cpv  λ  Te) - (Teb  [Cpl  E (QL) líquid deCalor ×++××=  

On: Cpl = calor específica del líquid = 4,187 kJ/kg·ºC 
 Cpv = calor específica del vapor = 1,884 kJ/kg·ºC 
 Teb = temperatura d’evaporació del líquid = 100 ºC 
 λ = calor de vaporització del líquid = 2261,5 kJ/kg 

⇒×++××=  C)]º 100 - Cº (130  CkJ/kg·º 1,884  kJ/kg 2261,5  C)º 18 - Cº (100  CkJ/kg·º [4,187 kg/h  428  QL
 

kJ/h 1139059 (QL) líquid deCalor  =⇒  

Amb la suma dels càlculs realitzats anteriorment es pot determinar la calor necessària per a 
l’assecat del producte a tractar. 

⇒+=+= kJ/h  1139059 kJ/h  83481  QL  QS (QTe) efectiva lCalor tota  

kJ/s 339,59  kJ/h 1222540  (QTe) efectiva total Calor ==⇒  
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El següent pas és calcular el cabal del fluid d’assecat que es farà servir per aportar la calor 
total efectiva al sistema. En aquest moment introduïm les pèrdues de calor estimades tant 
en la calor total efectiva com en l’aire sobrant del procés d’assecat. 

r)(1  Tamb)-(T2  Cpf - Tamb) - (T1  Cpf
r)(1  QTe

 (V1) assecatd' fluid del Cabal
+×××

+×
=  

On: Cpf = calor específica del fluid d’evaporació (aire) = 1 kJ/kg·ºC 

kg/h 6957
1,05  Cº 110  CkJ/kg·º 1 - Cº 300  CkJ/kg·º 1

1,05  kJ/h 1222534
  V1 =

×××

×
=  

 

La calor del fluid d’evacuació és aquella que es perd en l’aire sortint de la instal·lació que 
està calent i humit. 

Tamb) - (T2  Cpf  V1 (QEv) evacuaciód' fluid delCalor ××=  

⇒××=  C)º 20 - Cº (130  CkJ/kg·º 1 kg/h  6957 (QEv) evacuaciód' fluid delCalor  

kJ/h 765270 (QEv) evacuaciód' fluid delCalor  =⇒  

 

Amb tot això s’obté la calor total a aportar al sistema. Normalment aquest valor serveix per 
dimensionar el sistema de calefacció, però en aquest cas, al disposar d’un cabal de gasos de 
combustió aportats pel client, s’haurà de verificar que introdueixi la calor necessària al 
sistema. 

Tamb) - (T1  Cpf  V1 (QT)aportar  a lCalor tota ××=  

⇒××=  C)º 20 - Cº (320  CkJ/kg·º 1 kg/h  6957 (QT)aportar  a lCalor tota  

kJ/h 2087100 (QT)aportar  a lCalor tota =⇒  
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El client disposa d’un cabal de gasos calents de 3684 kg/h a 720 ºC, que ens aporten una 
quantitat de calor determinada. 

kJ/h 2173560  CkJ/kg·º 1  C130)º-(720 kg/h  3684  (QD) disponibleCalor =××=  

Finalment, d’aquests valors es pot extreure que la calor que hi ha disponible en la planta del 
client serà suficient per fer funcionar la instal·lació d’assecat sense necessitat d’aportar una 
potència calorífica suplementària. 

CORRECTE kJ/h  2173560 kJ/h  2087100  QD  QT ⇒<⇒<  

 

7.2. Model d’assecador 

El model d’assecador es va determinar en funció del volum d’aire i de la secció interior dels 
diferents models d’assecador existents, això va donar una velocitat de circulació que estava 
compresa entre uns valors coneguts experimentalment. 

En primer lloc es necessitava conèixer el cabal volumètric d’aire a la temperatura a la qual 
circularia per l’interior de l’assecador. 

VAT2
T2 ρ

E
ρ
V1 )(V T2 a volumètric Cabal +=  

On: ρT2 = densitat de l’aire a T2 = 0,876 kg/m3 

 ρVA = densitat del vapor d’aigua = 0,590 kg/m3

/hm 8667
kg/m 0,590
kg/h 428

kg/m 0,876
kg/h 6957 )(V T2 a c volumètriCabal 3

33T2 =+=  

 

Els valors experimentals de velocitat de circulació de l’aire a l’interior de l’assecador estan 
compresos entre els 25 i els 35 m/s. Amb això es va poder determinar la secció interior del 
conducte on s’hauria de realitzar l’assecat. 

2
3

T2 m 0,0802
s3600

h 1
m/s30

/hm 8667
v

V  conducte delinterior  Secció =×==  

On: v = velocitat de circulació estimada = 30 m/s 
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Amb la secció determinada es va poder trobar el diàmetre de tub circular que l’hi 
corresponia. 

mm 320  m 0,3202
π

m 0,08022
π
S   tubdel Diàmetre

2

==×=×=  

On: S = secció interior del conducte 

 

Com raonat anteriorment, el tipus d’assecador serà un de cos recte i el model concret serà 
un S-1412-R-FA, ja que és el model que més s’ajusta a les característiques de treball 
desitjades. Aquest assecador consisteix en un tub recte amb reduccions progressives per 
mantenir la velocitat de circulació a l’interior. En la taula 7.2 es poden veure les condicions de 
treball en els diferents trams. 

36
0

35
0

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 5Tram 4

40
0

28
5

38
5

 
Figura 7.1 Trams de l’assecador recte S-1412-R-FA 

 

Taula 7.2 Característiques de treball de l’assecador recte per trams 

Característica Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Descripció Entrada 
Venturi 

alimentació 
Cambra 
assecat 

Transport 
pneumàtic 

Sortida 

Diàmetre [mm] 400 285 385 360 350 

Temperatura [ºC] 320 320 130 130 130 

Cabal volumètric 
[m3/h] 

12752 12752 8667 8667 8667 

Velocitat de 
circulació [m/s] 

28,2 55,5 20,7 23,6 25,0 
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Sabent que per a dur a terme l’assecat són necessaris aproximadament 7000 kg/h d’aire, es 
va determinar la mescla que s’hauria de fer entre els gasos sortints del reactor i l’aire 
ambiental addicional. Com que la temperatura a l’entrada de l’assecador havia de ser d’uns 
320 ºC, es van trobar els cabals volumètrics i màssics que intervindrien en l’assecat. 

11763 m³/h
320 ºC

8441 m³/h
720 ºC

3322 m³/h
20 ºC

7000 kg/h
320 ºC

3000 kg/h
720 ºC

4000 kg/h
20 ºC

MASSAVOLUM

 
Figura 7.2 Cabals volumètrics i màssics que intervenen en l’operació d’assecat 

 

7.3. Balanç de matèria i energia teòric 

Es va realitzar un balanç tèrmic i energètic teòric on es resumeixen els càlculs anteriors, de 
manera que el client ho pogués veure de forma resumida. 

Una característica especial d’aquesta instal·lació, és que no existeix un sistema de 
calefacció, sinó que s’aprofiten uns gasos de combustió sobrants d’un altre procés productiu. 
Aquests gasos son provinents d’un reactor, el qual s’alimenta amb el producte assecat en la 
instal·lació. Això permet considerar que la font de calefacció no té un cost econòmic extra, ja 
que s’aprofita una calor sobrant que d’altra manera s’hauria de tractar. 

La localitat on es troba el client està pràcticament a nivell del mar, per als càlculs teòrics es té 
en compte que l’alçada no influeix en les propietats dels diferents fluids que intervenen.  

En la Figura 7.3 es pot veure el balanç de matèria i energia teòric previst en aquest projecte i 
lliurat al client. 
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Producto: Residos de envases

Alimentación (A) 1.500 kg/h Líquido a evaporar: Agua

Evaporación (E) 428 kg/h Humedad entrada: 30,0 %

Producto seco (P) 1.072 kg/h Humedad salida: 2 %

Altitud sobre nivel mar: 0 m

T1 aire caliente 320 ºC Te producto entrante 18 ºC

T2 aire salida rina-jet 130 ºC Ta aire ambiente 20 ºC

Tas aire entrada v. cola 120 ºC T5 aire entr. calefactor 320 ºC

Ts producto saliente 80 ºC    

Q Sólidos kcal/h 23 kW

Q Líquidos kcal/h 48 kW

Q Evaporación kcal/h 269 kW

Q fluido dispersión kcal/h 0 kW

Q Aire evacuación kcal/h 212 kW

Pérdidas no aislamiento 5% kcal/h 28 kW

Q a aportar kcal/h 579 kW

Q recuperación kcal/h -579 kW

TOTAL kcal/h 0 kW

Referente al producto final kcal/kg 0,00 kW/kg

Referente al líquido a evaporar kcal/kg 0,00 kW/kg

    

Ventilador cola m3/h a 120 ºC 150 mbar

Fluido de secado

Sistema de alimentación 4,0 kW Aire comprimido 0,0 kW

   Sistema de descarga 2,0 kW

Ventilador de cola 45,2 kW Otros 3,0 kW

TOTAL CONSUMIDA kW
ESTIMACIÓN INSTALACIÓN kW

Referente al producto final kW/kg

Referente al líquido a evaporar kW/kg

40.900

0

S-1412-R-FA

TEMPERATURAS CONSIDERADAS

Instalación RINA-JET 
Aprovechamiento de gases + Aire ambiente

DATOS PRODUCTIVOS

CONSUMO TÉRMICO ESPECíFICO

CONSUMO ELÉCTRICO ESPECÍFICO

182.800

23.700

Aire

101,7

-498.500

498.500

DATOS VENTILADORES

0,05

0

0,13

ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA

54,2

231.200

0

0

 

8.500

POTENCIA CALORÍFICA NECESARIA
19.900

 
Figura 7.3 Balanç energètic i de matèria teòric 
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7.4. Selecció de materials 

Les instal·lacions d’assecat RINA-JET, habitualment es construeixen en acer inoxidable, ja 
que dóna unes millors característiques en referència a la temperatura i a la humitat, en 
especial les parts que estan en contacte amb el producte. 

En aquesta instal·lació en concret hi ha una zona de molt alta temperatura, la qual és força 
crítica. Per aquest motiu es va decidir optar per construir els tubs d’aquest tram en acer 
inoxidable austenític especial per a alta temperatura. 

Els materials que es van seleccionar per als diferents equips d’aquest projecte es poden 
veure en la Taula 7.3. 

Taula 7.3 Materials de construcció 

Descripció Material 

Turbo-Assecador RINA-JET S-1412-R Acer inoxidable AISI-304 

Sistema de regulació dels gasos de 
combustió + aire ambient 

Acer inoxidable 253-MA 

Alimentació Acer inoxidable AISI-304 

Tubs interconnexió Acer inoxidable AISI-304 

Compensadors de dilatació Acer inoxidable AISI-321 

Sistema ciclònic Acer inoxidable AISI-304 

Ventilador Acer al carbó 

Aïllament tèrmic Llana de roca 

Juntes 

Fibres inorgàniques i aglutinants 

(per alta temperatura) 

Grafit + Acer Inoxidable 
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8. Dimensionament i disseny de la resta d’equips 
de la instal·lació 

8.1. Equips implicats 

8.1.1. Sistema ciclònic de separació centrífuga 

El sistema per a la separació entre el fluid d’assecat i el producte és un cicló, ja que el client 
ha optat per prescindir d’un filtre de mànigues que és el sistema més convencional. El 
producte humit ja es processa mitjançant un cicló convencional, però una vegada sec es 
comportarà de manera desconeguda. El producte a assecar no té un diàmetre de partícula 
clarament definit i s’ha optat per escollir un cicló d’alta eficiència del tipus Stairmand, ja que 
els ciclons d’alta eficiència són els que tenen un millor rendiment en la separació de 
partícules, tot i que això també implica una major pèrdua de càrrega i per tant un major 
consum d’energia [7]. 

En la taula 8.1 es detallen els valors que s’han considerat per al dimensionament del cicló. 

Taula 8.1 Valors inicials per al disseny del cicló 

Descripció Nomenclatura Valor 

Cabal d’aire QCIC 9000 m3/h 

Temperatura de treball TCIC 130 ºC 

Densitat de l’aire a la temperatura de treball ρTCIC 0,8756 kg/m3

Viscositat de l’aire μTCIC 2,303x10-5 kg/m·s 

Cabal de producte PCIC 1100 kg/h 

Densitat real del producte ρP 1140 kg/m3

Cabal de vapor d’aigua ECIC 450 kg/h 

Densitat del vapor d’aigua ρVA 0,590 kg/m3
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En primer lloc és necessari determinar el cabal que haurà de tractar el sistema ciclònic 
(considerem el cabal de producte negligible). 

VA

CIC
CICCIC ρ

E
Q )(QT tractar a Cabal +=  

/hm 9763
kg/m 0,59
kg/h 450/hm 9000 )(QT tractar a Cabal 3

3
3

CIC =+=  

La manera més adient de dimensionar un cicló és coneixent la eficiència desitjada per al 
diàmetre de partícula que és vol tractar. En aquest cas es desconeix el diàmetre de partícula 
del producte, ja que es tracta de làmines de micres d’espessor que tenen una gran 
superfície, però un baix pes. No es disposava d’una corba de distribució granulomètrica de 
les partícules a tractar i per aquesta raó es va determinar el sistema ciclònic necessari de 
manera experimental. 

Experimentalment s’han determinat les velocitats més adequades per al treball d’un cicló 
d’aquest tipus i, per tant, a partir d’aquesta velocitat es poden trobar les mides de l’equip. 
Aquesta velocitat ha d’estar situada entre els 15 m/s i els 27 m/s [7, 8], en aquest cas s’ha 
considerat una velocitat de 17 m/s, ja que es van fer proves de laboratori i es va determinar 
la velocitat experimentalment. 

CIC

CIC
CIC V

QT
 )(A cicló al entradad' Àrea =  

On: VCIC = velocitat d’entrada al cicló 

2
3

CIC 0,159m
3600s

1h
m/s 17

/hm 9763 )(A cicló al entradad' Àrea =×=  

Un cop coneguda l’àrea d’entrada al cicló es pot determinar el diàmetre interior del cilindre 
del cicló amb la següent expressió: 

0,1
A

 (Dc) cicló del interior Diàmetre CIC=  

1,263m
0,1

m 0,159 (Dc) cicló del interior Diàmetre
2

==  

Amb el diàmetre interior conegut, la resta de les mides d’un cicló s’obtenen seguint les 
proporcions de la Figura 8.1 que es mostra a continuació. 
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Figura 8.1 Proporcions d’un cicló Stairmand [7, 8] 

La taula de mides resultats és la següent: 

Taula 8.2 Dimensions teòriques d’un cicló Stairmand 

Descripció Nomenclatura Dimensió 

Àrea del conducte d’entrada (m²) ACIC 0,160 

Diàmetre interior (m) Dc 1,263 

Longitud del cilindre (m) h 1,895 

Longitud total (m) H 5,052 

Longitud del con (m) z 3,158 

Alçada de la entrada (m) a 0,632 

Amplada de la entrada (m) b 0,253 

Diàmetre de la sortida de gas (m) Ds 0,632 

Diàmetre de la sortida de producte (m) B 0,474 

Punt d'aspiració interior (m) S 0,632 

La velocitat de saltació, introduïda per Kalen i Zenz (1974) per mitjà de la experimentació, 
permet explicar perquè en alguns casos, en incrementar la velocitat d’entrada al cicló, la 
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eficiència disminueix; això es deu a que es produeix una resuspensió del material ja col·lectat 
[7, 8]. 

3
CIC (Vs) saltació de V at

−
=

3 20,0670,4

Kb1

VDcKbW3
elocit

××××
 

n: W = velocitat equivalent (m/s) 

 Kb = relació entre l’amplada de l’entrada al cicló i el diàmetre interior 

 

4,91

O

3 2
TCIC

TCICPTCIC

ρ3
)ρ(ρμg4

 (W) equivalent Velocitat
×

−×××
=  

 

⇒
×

−××××
=

−

3
23

3352

)kg/m (0,87563
)kg/m 0,8756kg/m (1140kg/m·s 102,3m/s 9,814 (W) equivalentVelocitat 

 

m/s 0,8 (W) equivalentVelocitat  =⇒  

 

m/s 14,93
0,21

 (Vs) saltació de Velocitat
3

=
−

=

 

m/s) (17m) (1,2630,2m/s 0,84,913 3 20,0670,4 ××××

Segons Kalen i Zenz, la relació entre la velocitat d’entrada al cicló i la de saltació és òptima 
quan és de 1,25 i per sobre de 1,35 es produeix la resuspensió [7]. 

Vs
V

 velocitats entre Relació CIC=  

1,14
m/s 14,93

m/s 17 velocitats entre Relació ==  
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Les mides obtingudes teòricament, s’han ajustat en funció de la disponibilitat de materials en 
el mercat i de la experiència de l’empresa en fabricació d’equips similars. 

Taula 8.3 Dimensions finals del cicló 

Descripció Nomenclatura Dimensió 

Àrea del conducte d’entrada (m²) ACIC 0,160 

Diàmetre interior (m) Dc 1,265 

Longitud del cilindre (m) h 1,900 

Longitud total (m) H 5,060 

Longitud del con (m) z 3,160 

Alçada de la entrada (m) a 0,630 

Amplada de la entrada (m) b 0,250 

Diàmetre de la sortida de gas (m) Ds 0,650 

Diàmetre de la sortida de producte (m) B 0,475 

Punt d'aspiració interior (m) S 1,175 

 

8.1.2. Pèrdua de carrega de la instal·lació 

Per determinar la pressió de treball del ventilador centrífug, s’ha de calcular la pèrdua de 
càrrega del total de la instal·lació. Aquest càlcul compren la totalitat dels equips que aniran 
instal·lats, així com els diferents trams de tubs de connexió entre ells. Per a aquest projecte, 
també s’ha hagut de considerar que l’usuari final vol tenir un ventilador dimensionat per 
poder incloure un filtre de mànigues en el futur, en cas que ho considerés oportú. 
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Pèrdua de càrrega de l’assecador 

Per determinar les pèrdues de càrrega de l’assecador, es divideix l’equip en els diferents 
trams que el conformen. Amb la velocitat de circulació i la densitat del fluid, es determina la 
pressió dinàmica en cada tram. Cadascun d’aquests trams té unes formes definides i amb 
unes taules fetes per especialistes en ventilació es pot determinar la pèrdua de càrrega; 
aquestes taules es poden veure en l’Annex C del projecte [6]. 

 
Figura 8.2 Pèrdua de càrrega en els diferents trams de la cambra d’assecat 

Trams P )P( assecadorl' de càrrega de Pèrdua ASS ΣΔ=Δ  

Pa 673,5  Pa 45)  45  26  37,5  (520 )P(assecador l' de càrrega de Pèrdua ASS =++++=Δ  

Pèrdua de càrrega en el cicló 

Existeixen diverses teories per al càlcul de la pèrdua de càrrega generada per un cicló. A 
continuació, s’exposa la equació desenvolupada per Shepherd i Lapple [8]. 

HCICTCICCIC NVρ
2
1 )P( cicló del càrrega de Pèrdua ×××=Δ 2  

On: NH = nombre de caps de velocitat (comú per a cada família de ciclons) 

2H Ds
baK )(N velocitat de caps de Nombre ×

×=  

On: K = constant que pren el valor 16 per entrada tangencial 

5,96
m) (0,65

m 0,25  m 0,6316 )(N velocitat de caps de Nombre 2H =
×

×=  

⇒×××=Δ  5,96m/s) (17kg/m 0,87560,5 )P( cicló del càrrega de Pèrdua 23
CIC  

Pa 754,08 )P( cicló del càrrega de Pèrdua CIC =Δ⇒  
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Pèrdua de càrrega en els tubs 

Per determinar les pèrdues de càrrega generades pels tubs de la instal·lació s’han fet servir 
les mateixes taules que hem utilitzat per calcular la pèrdua de càrrega de l’assecador. En 
primer lloc s’ha de determinar la pressió dinàmica en cadascun dels diferents trams amb la 
fórmula següent: 

Gravetat2
fluid del Densitat )circulació de (Velocitat (Pd) dinàmica Pressió

2

×
×

=  

 

Amb aquesta dada i les taules que es poden veure en l’Annex C [6], es pot determinar la 
pèrdua de càrrega per cada tram, separant els trams rectes dels diferents accidents que en 
aquest cas només són colzes. En els accidents, s’ha de determinar el coeficient de 
fregament (ζ) que multiplicat per la pressió dinàmica ens dona la pèrdua de càrrega per a 
cada accident. 
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Taula 8.4 Pèrdues de càrrega dels trams entre equips 

T1A T1B T2 T3 T4 T5 T6

400 200 400 350 350 350 350
0,1257 0,0314 0,1257 0,0962 0,0962 0,0962 0,0962

720 20 320 130 130 120 120
0,3554 1,2042 0,5951 0,8756 0,8756 0,8979 0,8979
8500 3345 11845 8050 8050 7850 7850
2,36 0,93 3,29 2,24 2,24 2,18 2,18
18,79 29,57 26,18 23,24 23,24 22,67 22,67
6,39 53,68 20,79 24,11 24,11 23,51 23,51

5 2 22 17 15 15 30
2,5 8 3 3 3 3 3 Taula

Colze 90º 
 F

(R/D=1,4) 3 1 3 2 3 3 5

Coeficient de 
fregament (ζ) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Taula G

5,8 16,1 18,7 14,5 21,7 21,2 35,3

18,3 32,1 84,7 65,5 66,7 66,2 125,3

178,9 314,6 830,2 641,6 653,6 648,4 1227,6

Densitat ρ [kg/m³]
Cabal [m³/h]
Cabal [m³/s]

TRAM

Diàmetre [mm]
Àrea [m²]

Temperatura [ºC]

ΔP TOTAL TRAM [Pa]

ΔP accessoris [mm c.a.]

ΔP TOTAL TRAM [mm c.a.]

Velocitat [m/s]
Pressió dinàmica Pd [kg/m²]

Tub [m]
ΔP tub [mm c.a./m]

Accessoris

 
T1A = Reactor / Vàlvula regulació

T1B = Aspiració / Vàlvula manual
T2 = Vàlvula regulació / Assecador
T3 = Assecador / Cicló
T4 = Cicló / Filtre de mànigues
T5 = Filtre de mànigues / Ventilador de cua
T6 = Ventilador de cua / Oxidació  

 

Pèrdua de càrrega en el total de la instal·lació 

Amb els càlculs realitzats anteriorment, s’obté una taula que permet determinar la pèrdua de 
càrrega del total de la instal·lació. S’han tingut en compte les dades experimentals 
obtingudes d’instal·lacions anteriors i dades teòriques dels proveïdors dels equips i elements. 

Un exemple és el filtre de mànigues, que no està inclòs en el projecte, tot i que el ventilador 
centrífug ha de ser capaç de vèncer la pèrdua de càrrega que generi la inclusió d’aquest 
equip en el futur. Les mànigues filtrants han de treballar amb una diferència de pressió 
compresa entre els 500 i els 1500 Pa amb aquesta dada es pot estimar la pèrdua de càrrega 
que es generarà en l’equip. 
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Taula 8.5 Pèrdues de càrrega del total de la instal·lació 

Element Mínima* Treball* Màxima*

T1 196 392 686
Vàlvula regulació 245 490 882

T2 735 980 1372
Assecador 490 735 1176

T3 490 735 1078
Cicló 490 784 1274
T4 490 735 1078

Filtre mànigues 686 1470 2940
T5 490 735 1078

Ventilador de cua 245 490 882
T6 980 1372 1764

TOTAL 5537 8918 14210

* Pèrdues de càrrega indicades en Pa
 

 

8.1.3. Ventilador centrífug 

El ventilador és un dels elements més important de la instal·lació. Ha de ser robust i permetre 
un treball en condicions d’alta temperatura i amb la possibilitat que partícules del producte 
passin a través de la seva turbina. 

El ventilador centrífug que s’ha escollit per aquesta instal·lació serà amb rodet d’àleps 
corbats, amb transmissió per corretges i rodaments exteriors. El motiu de no fer servir un 
ventilador de transmissió directa és que el mateix eix del motor ha de servir per suportar el 
pes i les vibracions de la turbina, la qual cosa dificulta el treball del motor i afavoreix la 
aparició de mal funcionaments en l’equip. 

Per dimensionar el ventilador necessari per vehicular el fluid d’assecat cal conèixer el volum 
de fluid i la temperatura de treball, així com la suma de les pèrdues de càrrega del total de la 
instal·lació, que engloba els equips i els tubs d’interconnexió. 

Com que el ventilador centrífug és un equip volumètric, necessitem conèixer quin cabal 
haurà de vehicular a la temperatura prevista de treball. Aquest volum és la suma del cabal 
d’aire més el vapor d’aigua que s’ha evaporat durant l’assecat. 
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VAT3
T3 ρ

E
ρ
V1 )(V T3 a volumètric Cabal +=  

On: ρT3 = densitat de l’aire a T3 = 0,898 kg/m3 

 ρVA = densitat del vapor d’aigua = 0,590 kg/m3

 

/hm 8472
kg/m 0,590
kg/h 428

kg/m 0,898
kg/h 6957 )(V T3 a c volumètriCabal 3

33T3 =+=  

 

Per al càlcul de la potència absorbida pel motor del ventilador s’ha de fer servir el cabal 
volumètric i la pressió total de l’equip, així com una estimació del rendiment que donarà el 
ventilador [9]. 

VENT

TVENTT3
AVENT η  1000

PV
 )(P absorbida Potència

×
×

=  

On: PTVENT = pressió total del ventilador 

 ηVENT = rendiment del ventilador (segons dades del fabricant, considerem 78%) 

 

kW 43,75
s 3600

h 1
0,78  1000

Pa 14500/hm 8472 )(P absorbida Potència
3

AVENT =×
×
×

=  

 

Tenint en compte que el ventilador haurà d’arrencar en fred i la temperatura de l’aire serà 
l’ambiental, haurem de calcular la potència absorbida en aquestes condicions. 

T3

Tamb
AVENTATamb ρ

ρ
P )(P absorbida Potència =  

On: ρTamb = densitat de l’aire a temperatura ambient (20ºC) = 1,2042 kg/m3 

 

kW 58,66
kg/m 0,898
kg/m 1,2042kW 43,75 )(P absorbida Potència 3

3

ATamb ==  
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A continuació es poden veure les característiques principals del ventilador seleccionat, així 
com les seves corbes de treball. 

Taula 8.6 Característiques del ventilador centrífug 

Descripció Valor 

Cabal d’aire 10000 m3/h 

Temperatura de treball 140 ºC 

Pressió estàtica a 20 ºC 20430 Pa 

Potència absorbida a 20 ºC 73,54 kW 

Pressió estàtica a 140 ºC 14500 Pa 

Pressió estàtica a 140 ºC 1450 mm c.a. 

Potència absorbida a 140 ºC 52,18 kW 

Potència del motor 90 kW / 3000 rpm 

Rendiment 79,1 % 

Nivell sonor a 1,5 m 112,1 dB(A) 

 
Figura 8.3 Corbes de funcionament del ventilador centrífug 
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El motor del ventilador centrífug s’acciona mitjançant un convertidor de freqüència, la qual 
cosa permet poder modificar lleugerament la corba de treball en funció de les necessitats i de 
l’ajust final durant la engegada de la instal·lació. 

 

8.1.4. Cabina acústica 

Donat que el nivell sonor generat pel ventilador centrífug és molt elevat, en aquest projecte 
s’ha inclòs una cabina acústica que permet una reducció notable del nivell sonor a l’exterior 
de la cabina. 

Aquest element s’ofereix de forma optativa al client, però tenint en compte que les 
normatives en vigor limiten el nivell sonor en el lloc de treball a 80 dB(A), és força 
recomanable. 

 

Taula 8.7 Característiques de la cabina acústica 

Descripció Valor 

Mides 3,2 x 2 x 2,25 m 

Sistema de refrigeració (extracció d’aire) Ventilador de 6020 m3/h y 450 W 

Atenuació acústica 35 dB(A) ± 2 

Aïllament 
Material absorbent d’alta densitat 

“BX-Spintex 613-40” de 80mm 
d’espessor 

Acabat 
Exterior: xapa llisa de 1,5 mm 

Interior: xapa perforada de 0,8 mm 

Silenciadors 2 silenciadors a l’entrada i a la sortida 
de l’aire de la cabina 

 

8.1.5. Aïllament tèrmic 

Amb l’objectiu de minimitzar les pèrdues de calor en la instal·lació i així optimitzar el 
rendiment de la mateixa, és recomanable emprar un aïllament tèrmic, especialment en les 
zones que tenen una temperatura més elevada. Aquest aïllament també permet evitar que 
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es formin condensacions a l’interior de la instal·lació, ja que evita que la temperatura baixi per 
sota del punt de rosada. 

L’aïllament també ofereix una seguretat per a les persones evitant que es produeixin 
cremades i lesions. 

Amb aquest objectiu, es decideix aïllar les següents zones: 

• Zona de gasos de combustió a alta temperatura 

• Tubs posteriors a la mescla dels gasos de combustió amb aire ambient fins a la 
cambra d’assecat 

• Cambra d’assecat 

• Tubs entre la cambra d’assecat i el cicló 

• Sistema ciclònic 

La part de la instal·lació posterior al cicló fins al ventilador d’aspiració no s’aïlla, s’ha de tenir 
en compte que els gasos sortints de la instal·lació es tracten i s’envien a l’atmosfera, motiu 
pel qual no es tant crític mantenir la seva temperatura fins a la sortida. 

El material escollit per a realitzar l’aïllament és la llana de roca, ja que assegura una 
estabilitat mecànica fins als 750ºC [17]. El nom comercial del material seleccionat és “Manta 
Spintex 342-G” amb una densitat de 100 kg/m3 i disposa d’una malla metàl·lica en acer 
galvanitzat per la cara exterior. 

Per a determinar l’espessor de l’aïllament, s’han fet servir les equacions següents [17]: 

 

ei

ambt

h
1

λ
e

h
1

T-T
 (q) calor de fluxe de Densitat

++
=  

On: e = espessor de l’aïllament [m] 

λ = conductivitat tèrmica [W/(m·K)] 

 Tt = Temperatura de treball [ºC] 

 Tamb = temperatura ambient = 20 ºC 

he = coeficient superficial de transmissió de calor en la cara interior = 35 W/(m2·K) 

 hi = coeficient superficial de transmissió de calor en la cara exterior = 16 W/(m2·K) 
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)T - T (  h (q) calor de fluxe de Densitat intti ×=  

On: Tint = temperatura a la superfície de la paret interior [ºC] 

 

)T - T (  
e

 (q) calor de fluxe de Densitat extint×
λ

=  

On: Text = temperatura a la superfície de la paret exterior [ºC] 

 

Iterant amb aquestes equacions podem trobar l’espessor necessari per obtenir una 
temperatura a la superfície de la paret exterior que ens garanteixi un bon aïllament i la 
seguretat de les persones que treballen amb la instal·lació. 

 

Taula 8.8 Característiques de l’aïllament tèrmic [11, 17] 

Descripció del tram 
Entrada de gasos 

de combustió 

Mescla de gasos 
de combustió i aire 

ambient 

Cambra d’assecat, 
cicló i tubs 

d’interconnexió 

Temperatura [ºC] 720 320 130 

Conductivitat tèrmica a la 
temperatura mitjana 

[W/m·ºC] 
0,104 0,052 0,04 

Espessor aïllament [mm] 220 100 50 

Temperatura de la 
superfície exterior [ºC] 

45 30,7 26 

 

8.1.6. Vàlvules alveolars 

Les vàlvules alveolars o rotatives tenen la finalitat de vehicular el producte i estanquitzar la 
instal·lació. Aquestes vàlvules són elements volumètrics, i per tant, s’ha de considerar la 
densitat del producte per determinar el model necessari. Per tenir una garantia en el 
funcionament, s’ha de tenir en compte que l’ompliment de l’espai disponible dins del rotor, 
mai serà superior al 50%, tenint en compte el producte tractat. 

En la instal·lació d’estudi hi ha dues vàlvules d’aquest tipus: una en la carga de producte a 
l’interior de l’assecador i l’altre que extreu el producte sec en la descàrrega del cicló. 
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rend x ρ
P volumètric Cabal

Ap
=  

On: P = cabal de producte a tractar 

 ρAp = densitat aparent del producte 

 rend = rendiment d’ompliment de la vàlvula (considerem del 40%) 

 

Cabal volumètric per a la vàlvula d’alimentació de producte humit: 

/hm 150  
0,4 x kg/m 25

kg/h 1500 volumètric Cabal 3
3 ==  

 

Cabal volumètric per a la vàlvula de descàrrega de producte sec: 

/hm 110  
0,4 x kg/m 25

kg/h 1100 volumètric Cabal 3
3 ==  
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Les especificacions d’aquestes vàlvules es poden veure en les taules següents: 

Taula 8.9 Característiques de les vàlvules alveolars 

Descripció 
Vàlvula d’alimentació 

de producte humit 
Vàlvula de descàrrega 

de producte sec 

Cabal 169 m3/h 143 m3/h 

Material constructiu Acer Inoxidable AISI-304 Acer Inoxidable AISI-304 

Velocitat de gir 13 rpm 11 rpm 

Nombre d’alvèols 8 8 

Temperatura de treball 50 ºC 80 ºC 

Motor 4 kW 3 kW 

Ràtio de reducció 1420/13 1400/11 

 

 
Figura 8.4 Gràfica de treball de la vàlvula alveolar 
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8.1.7. Vàlvules de procés 

Les vàlvules de procés es fan servir per regular els cabals d’aire i pressions que actuen en la 
instal·lació. També s’utilitzen per tancar el sistema quan la instal·lació es troba aturada. Les 
vàlvules seleccionades són del tipus papallona. 

Taula 8.10 Característiques de les vàlvules de procés 

Descripció 
Vàlvula per gasos 

de combustió 
Vàlvula d’aire 

ambient 
Vàlvula del 
ventilador 

Dimensió DN400 DN200 DN350 

Tipus Papallona Papallona Papallona 

Material constructiu 
Acer Inoxidable 

AISI-310 
Acer Inoxidable 

AISI-316L 
Acer Inoxidable 

AISI-316L 

Temperatura de treball 720 ºC 20 ºC 120 ºC 

Temperatura màxima 750 ºC 100 ºC 180 ºC 

Tancament Metall-metall Junta EPDM Junta Silicona 

Actuació Pneumàtica Manual Pneumàtica 

Posicionament SI NO SI 

Final de cursa SI NO SI 

 

8.1.8. Sistema de refrigeració per aigua 

Tenint en compte que la instal·lació dissenyada es nodreix dels gasos de combustió generats 
per un altre equip, s’ha previst un sistema de defensa en cas de mal funcionament d’alguna 
part de la instal·lació d’assecat i permetre seguir tractant el cabal de gasos de combustió. 
Això evita aturar les dues instal·lacions en el cas que falli algun equip o, per exemple, hi hagi 
una manca de producte per assecar. 

La solució proposada implica incloure un sistema de refrigeració per aigua. Aquesta entrada 
addicional es realitza en un punt de la instal·lació posterior a la mescla dels gasos de 
combustió i l’aire ambient i es fa mitjançant un llança d’atomització que mescla l’aigua i aire 
comprimit per poder fer una dispersió que s’evapori ràpidament minimitzant l’impacte en el 
circuit. 
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En el cas que la temperatura a la sortida de la cambra d’assecat augmenti o hi hagi una 
fallada en algun equip, com per exemple en les vàlvules alveolars, el sistema de control 
passa a regular la temperatura amb la vàlvula de regulació que dona entrada a l’aigua cap a 
la llança d’atomització. D’aquesta manera si la temperatura augmenta, hi ha més cabal 
d’aigua que s’introdueix a la instal·lació. 

Aquest mode de funcionament té un temps limitat, ja que si la instal·lació d’assecat deixa de 
subministrar producte sec al reactor durant un temps superior a mitja hora, aquest també 
s’ha d’aturar. 

La llança d’atomització ha de donar un cabal d’aigua que pugui absorbir la mateixa calor que 
s’absorbeix pel producte en condicions normals de funcionament. Es preveu un cabal d’aigua 
de 600 kg/h, que implica disposar d’un cabal d’aire comprimit de 192 Nm3/h. Tant la línia 
d’aigua com la d’aire comprimit, disposen d’un sistema de regulació i un control de pressió 
per assegurar la seva disponibilitat. 

La instal·lació també està proveïda d’una sortida d’emergència per als gasos de combustió 
en el cas que el ventilador d’aspiració que dona la circulació d’aire s’aturi o que hi hagi una 
obturació de producte en el circuit. 

8.1.9. Instrumentació 

La instrumentació de la instal·lació d’assecat és una eina fonamental per al control del 
sistema. Els transmissors de pressió i temperatura indiquen els paràmetres de treball que es 
poden ajustar per optimitzar el funcionament. També s’instal·len diversos indicadors en camp 
que bàsicament s’utilitzen durant la engegada de la instal·lació i serveixen per contrastar les 
lectures obtingudes pels transmissors. 

En el sistema de refrigeració per aigua s’han previst dos pressòstats de mínima per garantir 
unes condicions de funcionament per sota de les quals la dispersió de l’aigua no és la 
adequada. 

La instrumentació necessària es determina en funció dels paràmetres de treball teòrics. En la 
taula 8.11 es detallen els rangs i característiques principals de la instrumentació que forma 
part de la instal·lació d’assecat. 
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Taula 8.11 Característiques de la instrumentació 

TAG DESCRIPCIÓ TREBALL MÀXIMA MÍNIMA UNITATS 
SEPARADOR 

PER 
TEMPERATURA

PI-101 Indicador de pressió -300 -100 -1000 mm c.a. Per 750ºC 

PI-102 Indicador de pressió -300 -100 -1000 mm c.a. NO 

TI-102 Indicador de temperatura 20 50 -10 ºC - 

PI-103 Indicador de pressió 4 5 2 bar NO 

PSL-103 Pressòstat de mínima 3 5 2 bar NO 

PI-104 Indicador de pressió 5 6 2 bar NO 

PSL-104 Pressòstat de mínima 3 6 2 bar NO 

PI-111 Indicador de pressió -500 -100 -1200 mm c.a. Per 400ºC 

PT-111 Transmissor de pressió -500 -100 -1200 mm c.a. Per 400ºC 

TI-111 Indicador de temperatura 320 400 200 ºC - 

TT-111 
Transmissor de 

temperatura 
390 450 200 ºC - 

PI-201 Indicador de pressió -700 -300 -1300 mm c.a. Per 200ºC 

TI-201 Indicador de temperatura 140 200 100 ºC - 

TT-201 
Transmissor de 

temperatura 
140 200 100 ºC - 

PI-311 Indicador de pressió -1000 -500 -1500 mm c.a. Per 200ºC 

TI-311 Indicador de temperatura 130 200 80 ºC - 

TT-311 
Transmissor de 

temperatura 
130 200 80 ºC - 
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8.1.10. Tubs d’interconnexió d’equips 

Els major part dels tubs que serveixen per connectar els diferents equips de la instal·lació 
estan construïts en acer inoxidable AISI-304L i les brides d’unió són en acer al carbó pintat, 
ja que no es troben en contacte amb el fluid que circula per l’interior. La resta dels tubs, són 
els que introdueixen els gasos de combustió que es troben a 720 ºC i que es mesclen amb 
aire ambient per rebaixar-ne la temperatura. Aquest tram està construït en acer inoxidable 
especial per alta temperatura 253 MA amb brides en acer inoxidable AISI-304L. 

Per al recorregut desitjat, s’ha fet un estudi de dilatacions. Per evitar danys prematurs en els 
tubs, causats per l’acció dels canvis de temperatura s’han instal·lat compensadors de 
dilatacions. Aquests compensadors són tubs corrugats de longitud variable en funció de les 
necessitats, construïts en acer inoxidable AISI-321. Els compensadors de dilatació es 
dissenyen per tal que tinguin una vida útil superior als 10.000 cicles segons la EJMA 
(Expansion Joint Manufacturers Asociation) [16]. 

8.2. Sistema de control 

El sistema de control de la instal·lació d’assecat es composa de dos elements principals que 
són el quadre de comandaments i el de potència. 

El quadre de comandaments és aquell que conté els polsadors i els pilots d’indicació de 
l’estat de l’equip, així com el terminal operador des del qual es poden seleccionar els 
paràmetres de funcionament de la instal·lació. 

El quadre de potència conté el convertidor de freqüència del motor del ventilador, 
transformadors, magnetotèrmics i diferencials, l’autòmat programable (PLC), l’interruptor 
general, guardamotors, contactors, borners, etc. 

8.2.1. Comandaments del terminal operador 

Els botons i selectors que permeten operar sobre la instal·lació són els que es detallen a 
continuació. 

• AUTOMATIC/MANUAL: selector del mode de funcionament de la instal·lació. 

• LOCAL/REMOT: selector del mode de control, que permet fer el control des de un 
altre terminal. 

• MANTENIMENT: accés al mode de funcionament per manteniment, que permet 
operar cadascun dels equips de la instal·lació per al seu manteniment o reparació. 
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• PARÀMETRES DE SEGURETAT: accés per a l’edició dels paràmetres de seguretat. 

• PROCÉS: accés per a l’edició dels paràmetres de procés. 

• ARRENCADA: polsador que posa en funcionament la instal·lació. 

• ATURADA: polsador que atura el funcionament de la instal·lació. 

• STAND-BY: polsador que atura l’alimentació de producte i porta la instal·lació a un 
punt de seguretat sense aturar-la completament. 

• USUARIS: accés per a la gestió d’usuaris. 

• GRÀFICS: accés al registre de gràfics dels paràmetres de procés de la instal·lació. 

• ALARMES: accés al registre d’esdeveniments d’alarmes. 

8.2.2. Modes de funcionament 

El control de la instal·lació permet treballar en tres modes de funcionament: 

1. Mode manual: permet connectar tots els elements individualment, però sempre amb 
les seguretats i enclavaments actius, per assegurar la integritat de la instal·lació i de 
les persones que hi treballen. Aquest mode està pensat per ajustos de procés i 
solució d’eventuals situacions anòmales. 

2. Mode automàtic: permet el treball totalment automàtic de la instal·lació per mitjà dels 
polsadors de “ARRENCADA” i “ATURADA”. L’operari podrà modificar els paràmetres 
de treball de procés en qualsevol moment. Aquest mode només es pot fer servir a 
partir de la instal·lació totalment aturada. 

3. Mode de manteniment: permet accedir al control individual dels elements de la 
instal·lació i només està actiu quan ens trobem dins de la pantalla de manteniment. 
Per accedir a aquest mode la instal·lació ha d’estar totalment aturada. 

8.2.3. Variables de procés 

Les variables de procés són aquells paràmetres que permeten definir de forma detallada el 
funcionament de la instal·lació. La seva consigna està delimitada pel rang fixat en el 
programa. 

Taula 8.12 Variables de procés 
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Paràmetre Rang Unitat Descripció 

Vàlvula RV-103 0 a 100 % 
Percentatge d’obertura de la 

vàlvula d’aigua per refrigeració 

Vàlvula RV-311 0 a 100 % 
Percentatge d’obertura de la 

vàlvula de regulació del ventilador 
d’aspiració 

Compensació de 
pressió PT-111 

-1000 a 0 mm c.a. 
Pressió desitjada a l’entrada de la 

cambra d’assecat. 

Sistema de 
descàrrega 

0 a 1000 s 
Temps de retard per a l’aturada de 
la descàrrega de producte un cop 

aturada l’alimentació 

Temperatura 
d’assecat 

100 a 180 ºC 
Temperatura a la sortida de la 

cambra d’assecat 

Ventilador K-311 0 a 100 % 
Percentatge de la freqüència de 
treball del ventilador d’aspiració 

 

8.2.4. Variables de seguretat 

Les variables de seguretat són aplicables a tots els modes de funcionament de la instal·lació 
i fan referència als paràmetres intrínsecs de seguretat de la instal·lació. La seva consigna 
està delimitada pel rang fixat en el programa. 
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Taula 8.13 Variables de seguretat 

Paràmetre Rang Unitat Descripció Acció 

Temperatura 
d’entada al JET 

0 a 425 ºC 
Temperatura màxima a la 

entrada de la cambra 
d’assecat. 

Aturada completa de la 
instal·lació 

Temperatura 
sortida JET 

0 a 200 ºC 
Temperatura màxima a la 

sortida de la cambra 
d’assecat. 

Aturada completa de la 
instal·lació 

Temperatura 
sortida cicló 

0 a 200 ºC 
Temperatura màxima a la 

sortida del separador 
ciclònic 

Aturada completa de la 
instal·lació 

Temperatura de 
refredament 

50 a 100 ºC 

Temperatura necessària a 
la sortida del cicló per 

aturar el ventilador i poder 
refredar el sistema 

El ventilador segueix en 
funcionament fins que la 

temperatura baixi 
d’aquest valor 

Temperatura 
d’assecat 

100 a 160 ºC 
Temperatura mínima a la 

sortida del JET per al 
correcte assecat 

Per sota d’aquest valor 
l’alimentació no es posa 

en funcionament 

Temperatura 
“Stand-by” 

100 a 150 ºC 
Temperatura d’espera de la 

instal·lació en condicions 
de seguretat 

Activar l’alimentació o 
solucionar l’alarma activa

Temps d’espera 
per avís 

300 a 1800 s 
Temps que transcorre en 

cas d’un avís amb actuació 

Solucionar l’avís i 
desbloquejar abans que 
s’aturi completament el 

sistema 

Pressió màxima -200 a 300 
mm 
c.a. 

Pressió màxima admissible 
a la entrada del JET 

Aturada completa de la 
instal·lació 

Pressió mínima -1500 a 0 
mm 
c.a. 

Pressió mínima per al 
assecat a la entrada del 

JET 

Es genera un avís per 
pantalla, ja que pot 
degenerar en una 

obturació de producte 
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8.2.5. Funcionament de la instal·lació d’assecat 

El funcionament de la instal·lació d’assecat es pot dividir en diversos grups que junts 
conformen el correcte funcionament. En les següents taules es poden veure les seqüències 
que es realitzen en aquests grups. 

Taula 8.14 Seqüència d’arrencada 

Posició Acció Comentaris 

1 
Seleccionar el mode de funcionament 

desitjat 
La instal·lació no ha de mostrar cap 

alarma activa  

2 
Al prémer sobre el polsador de 

“ARRENCADA”, s’inicia el procés 
 

3 
S’obre la vàlvula de regulació (RV-

311) del ventilador d’aspiració fins a la 
posició configurada 

En les vàlvules de regulació, es 
verifica que la seva posició concorda 

entre la consigna i la real 

4 
Es posa en marxa el ventilador (K-

311) fins a assolir la velocitat 
consignada 

Aquesta acció també provoca 
l’arrencada de la ventilació de la 

cabina acústica 

5 
S’obre la vàlvula (RV-101) de 

regulació dels gasos de combustió 
 

6 
S’activa la regulació de la vàlvula de 

refrigeració (RV-103) i s’obre la vàlvula 
d’aire comprimit (NV-104) 

Es produeix l’entrada d’aigua a la 
instal·lació per controlar la temperatura 

mitjançant un PID 

7 
Estabilització de la instal·lació en els 

paràmetres configurats 
Es genera un avís que permet iniciar 

l’alimentació de producte 
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Taula 8.15 Seqüència d’alimentació i assecat 

Posició Acció Comentaris 

1 
Permissiu per a l’alimentació de 

producte 

La regulació de la vàlvula de 
refrigeració (RV-103) commuta de la 

temperatura de “Stand-by” a la 
d’assecat 

2 
Arrenca la vàlvula rotativa 

d’alimentació (T-101) 

Al mateix temps es posa en marxa la 
vàlvula rotativa de descàrrega (T-201), 
la qual si s’atura l’alimentació seguirà 

un temps de retard en marxa 

3 

Amb el producte entrant a la 
instal·lació, el sistema regula per 

mantenir la temperatura de sortida del 
JET (TT-201) 

Si la temperatura baixa per sota de la 
consignada com a mínima, 

l’alimentació s’atura temporalment fins 
que aquest es recuperi. 

 

Taula 8.16 Seqüència d’aturada 

Posició Acció Comentaris 

1 
Prémer sobre el polsador de 

“ATURADA” 
S’atura la vàlvula rotativa d’alimentació 

de producte (T-101) 

2 
S’obre la vàlvula de regulació d’aigua 

per refrigerar el sistema (RV-103) 

Entra l’aigua necessària per mantenir 
els paràmetres de seguretat en la 

instal·lació 

3 
Es tanca la vàlvula de gasos de 

combustió (RV-101) 
El ventilador només aspira aire de la 

entrada d’aire ambient 

4 
S’atura el ventilador d’aspiració (K-

311) 

Es necessari que la temperatura (TT-
311) a la sortida del cicló baixi per sota 

del límit fixat 

5 
La vàlvula rotativa de descàrrega (T-

201) s’atura quan hagi passat el temps 
de retard fixat 

 

La instal·lació d’assecat també disposa d’una funció especial de compensació de pressió que 
només està prevista per fer-se servir en el cas de que la pressió del sistema sigui inestable. 
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Aquesta funció realitza una funció PID sobre la vàlvula del ventilador d’aspiració (RV-311), 
mitjançant un transmissor de pressió (PT-111) instal·lat a la entrada de la cambra d’assecat, 
amb la finalitat d’obtenir una pressió estable en el circuit. 

8.2.6. Seguretats i enclavaments 

Les seguretats i enclavaments serveixen per assegurar la integritat de la instal·lació 
d’assecat, les persones que treballen amb ella i el correcte tractament del producte. Totes les 
seguretats i enclavaments generen una alarma que serà visible en el terminal operador, de 
manera que l’operari estigui informat en tot moment de l’estat de la instal·lació i pugui actuar 
en conseqüència. 

• Aturada d’emergència: hi ha instal·lats dos polsadors d’emergència en els quadres de 
maniobra i potència. Prémer un d’aquests polsadors genera una aturada completa de 
la instal·lació i la desconnexió de la potència dels quadres. 

• Ventilador d’aspiració (K-311): està controlat per un convertidor de freqüència que 
atura la instal·lació en cas de fallida en el motor o en el propi convertidor. El 
funcionament del motor també es controla a través d’un guardamotor i de sondes de 
temperatura. 

• Vàlvula de regulació del ventilador (RV-311): un posicionador controla la posició de la 
vàlvula en relació amb la consigna fixada. També disposa de dos finals de cursa de 
vàlvula oberta i tancada. Una alarma en aquest control provoca la aturada de la 
alimentació de producte i finalment la aturada del ventilador un cop la instal·lació 
s’hagi refredat. 

• Vàlvula de refredament (RV-103): disposa de les mateixes característiques que la 
vàlvula anterior (RV-311). En cas de fallida la vàlvula té un actuador normalment 
tancat per evitar l’entrada d’aigua sense control. 

• Pressió elevada (PT-111): un transmissor de pressió a l’entrada de la cambra 
d’assecat provoca una alarma en el cas que se superi una pressió màxima 
consignada i una aturada completa de la instal·lació. 

• Vàlvula d’alimentació de producte (T-101): una alarma en aquesta vàlvula força a la 
instal·lació a la temperatura de “Stand-by”, a la espera de solucionar la incidència. 

• Vàlvula de descàrrega de producte (T-201): una alarma en aquesta vàlvula atura la 
alimentació de producte i força a la instal·lació a la temperatura de “Stand-by”, a la 
espera de solucionar la incidència. 
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• Temperatura màxima d’entrada a JET (TT-111): si el sistema supera la temperatura 
consignada es realitza una aturada completa de la instal·lació. 

• Temperatura màxima de sortida del JET (TT-201): si el sistema supera la 
temperatura consignada es realitza una aturada completa de la instal·lació. 

• Temperatura màxima (TSH-311): transmissor de temperatura a la sortida del sistema 
ciclònic que en cas de superar la consigna atura la font de calefacció per protegir el 
ventilador d’aspiració de temperatures excessives. El ventilador no s’atura fins que la 
temperatura no descendeixi per sota de la consignada com a temperatura d’aturada. 

• Temperatura mínima d’assecat (TT-201): per tal d’obtenir uns valors d’assecat del 
producte correctes, aquesta temperatura mínima atura temporalment la alimentació 
de producte a la espera que aquesta es recuperi. 

• Pressió mínima d’aigua de refrigeració (PSL-103): un pressòstat assegura una 
pressió mínima de l’aigua de refrigeració, en cas de disminució s’atura completament 
la instal·lació, ja que no es pot controlar una temperatura de seguretat en la 
instal·lació. 

• Pressió mínima d’aire comprimit (PSL-104): si un cop oberta la vàlvula d’aire 
comprimit (NV-104) es perd la senyal d’aquest pressòstat, s’atura completament la 
instal·lació, per no poder garantir una correcta dispersió de l’aigua de refrigeració. 

 

8.2.7. Alarmes 

Existeixen tres classes d’alarmes en la instal·lació d’assecat, en funció de la seva gravetat el 
sistema reacciona de manera conseqüent per evitar danys en els equips i persones que 
treballen amb la instal·lació. 
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Taula 8.17 Tipus d’alarmes 

Tipus Descripció Acció 

Fallo 

Produïda per una incidència 
considerada com a greu. S’entén 

que no es pot seguir amb el procés 
d’assecat. 

El sistema de control atura tots els 
elements amb la finalitat 

d’aconseguir una situació segura. 

Avís amb 
actuació 

Incidència que pot no interferir 
directament al procés d’assecat i 
que no pot generar un perill greu. 

Pot ser solucionada sense 
necessitat d’aturar el procés. 

La instal·lació passa a mode de 
“Stand-by” a la espera d’una 

solució del problema. Si 
transcorregut el temps configurable 

la incidència persisteix, la 
instal·lació s’atura completament. 

Avís 
Alarma de caràcter informatiu que 

no té cap reacció en el procés. 
No necessària. 

 

8.3. Realització dels plànols constructius 

Un cop definits els diferents equips presents en la instal·lació es disposa dels elements 
necessaris per realitzar els plànols de conjunt. S’envia al client un plànol de Disposició 
General (GAD) i un Diagrama d’Enginyeria (P&ID), per a la seva revisió i comentaris. 
L’objectiu final es tenir una aprovació d’aquests dos plànols, de forma que el client s’involucri 
en el procés de fabricació i conegui al detall l’abast real del projecte. 
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8.3.1. Disposició General 

El plànol de Disposició General o General Arrangement Drawing (GAD), serveix per mostrar 
els diferents equips que composen la instal·lació, entre altres elements, com poden ser: 

• Identificació dels equips. 

• Posició dels equips en relació amb la resta de la planta del client. 

• Connexions de la instal·lació amb altres equips presents en la planta. 

• Dimensionat dels equips i dels tubs d’interconnexió. 

• Estructures subministrades o necessàries per als diferents equips. 

Per aquesta instal·lació el plànol de Disposició General definitiu té el número 900-00090-09 
que es pot veure en l’Annex A. 

8.3.2. Diagrama d’Enginyeria 

El Diagrama d’Enginyeria o Process and Instrumentation Diagram (P&ID), és un dibuix 
esquemàtic que ens indica el següent: 

• Traçat de tubs, equips i instrumentació. 

• Definició i direcció dels diferents fluxos de treball. 

• Abast del subministre segons comanda. 

• Identificació amb número TAG de tots els elements presents en la instal·lació (Part-
List). 

• Detall del control principal de la instal·lació. 

• Quadres elèctrics subministrats. 

Per aquesta instal·lació el plànol del Diagrama d’Enginyeria definitiu té el número 800-00050-
11 que es pot veure en l’Annex A. 
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8.3.3. Disposició de Recolzaments en Planta 

Aquest plànol s’entrega al client un cop els dos anteriors han estat perfectament definits. En 
ell es pot observar els punts exactes de recolzament dels diferents equips de la instal·lació 
en relació a punts fixes existents en la planta (pilars principals, parets mestres, etc.). S’indica 
si els equips estan a alçades diferents i el seu pes per poder calcular possibles estructures 
necessàries. Un altre element a considerar, són les zones que han de quedar disponibles per 
al manteniment o inspecció dels equips. 

Per aquesta instal·lació el plànol de Disposició de Recolzaments en Planta definitiu té el 
número 910-00021-03 que es pot veure en l’Annex A. 

8.3.4. Muntatge de la Instal·lació 

El plànol de Muntatge de la Instal·lació és un desglossament complet que serveix per al 
muntatge de la instal·lació. S’hi inclouen els equips, vàlvules, tubs, juntes, cargoleria, etc., on 
cada element té un número de posició que també se situa sobre la peça física per facilitar el 
procés de muntatge. 

Per aquesta instal·lació el plànol de Muntatge de la Instal·lació definitiu té el número 920-
00035-00 que es pot veure en l’Annex A. 

8.3.5. Equips de fabricació pròpia 

Els equips que són de fabricació pròpia, requereixen de plànols constructius detallats i 
escandall de materials, per poder fabricar-los en el taller. Per a aquest projecte els equips 
fabricats a la pròpia empresa han estat: la cambra d’assecat, el cicló d’alta eficàcia, els tubs i 
carrets d’unió, el sistema de refrigeració per aigua i les estructures i peus de suport. 

El plànol de conjunt de la cambra d’assecat és el número 930-00449-00 i el del cicló és el 
930-00448-00 que es pot veure en l’Annex A. 
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8.4. Planificació de tasques 

En aquest apartat es presenta una planificació de tasques per a la realització del projecte. 

Taula 8.18 Diagrama de planificació de tasques 
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9. Finalització del projecte 

9.1. Proves internes de funcionament 

Un cop fabricats tots els equips, ja sigui internament o fent servir proveïdors externs, es van 
inspeccionar pel Departament de Qualitat, que va verificar que complissin amb les 
especificacions requerides. 

Tots els equips es van connecten als quadres elèctrics de potència i maniobra que realitzen 
el control de la instal·lació. En els casos possibles, es van provar els equips fent proves 
rotacionals, de temperatura, etc. 

Finalment es va verificar la maniobra del conjunt de la instal·lació, que havia de seguir els 
passos prèviament definits en les especificacions funcionals realitzades pel Departament 
d’Enginyeria conjuntament amb els requeriments del client. També es varen verificar totes 
les alarmes i avisos. 

Aquestes proves serveixen per comprovar el funcionament dels equips i minimitzar el risc 
dels problemes que puguin sorgir en el futur un cop la instal·lació estigui a la planta del client. 

9.1.1. FAT ( Factory Acceptance Test) 

Les proves internes varen culminar amb la FAT, durant la qual, es va convidar al client a les 
nostres instal·lacions i es van repetir totes les proves en la seva presència. D’aquesta 
manera, es va verificar que el client estigués d’acord amb el material abans de ser enviat. Si 
haguessin sorgit modificacions a les especificacions que s’havien acordat per al projecte, era 
el moment de dur-les a terme minimitzant l’impacte econòmic que tindran una vegada els 
equips s’hagin expedit. 

Durant la FAT, també es va revisar la documentació que es lliuraria amb la instal·lació, que 
pot comptar de diferents parts. 

9.2. Documentació 

Juntament amb la instal·lació subministrada, es lliura la documentació corresponent. Aquesta 
documentació pot constar de diferents parts en funció dels requeriments del client, els tres 
apartats principals es detallen a continuació. 
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9.2.1. Manual d’instruccions 

En aquest volum es pot trobar la informació que defineix la instal·lació, començant per la fitxa 
tècnica on apareix la placa de característiques, la declaració “CE” de conformitat, el certificat 
de fàbrica on es defineixen les especificacions tècniques dels diferents equips i el 
funcionament teòric dels seus components principals. 

Inclòs en aquest manual hi ha altres apartats com són les instruccions de seguretat, les 
instruccions de manteniment, la llista de recanvis recomanats i els plànols de conjunt que 
són necessaris per definir els equips subministrats. 

Finalment, també s’adjunta la documentació elèctrica que es composa dels esquemes 
elèctrics, la maniobra, el llistat de cables recomanats i el llistat de tots els aparells elèctrics 
que composen la instal·lació. 

9.2.2. Manual annex 

La documentació annexa del projecte es composa dels manuals de tots els equips de 
proveïdors externs. D’aquesta manera, es lliura al client la documentació dels fabricants de 
diversos equips com poden ser motors, convertidor de freqüència, ventilador, vàlvules, 
instrumentació, terminal operador, etc. 

En aquest manual també s’adjunten els paràmetres configurables dels elements que tenen 
aquesta propietat. Si en el futur el client tingués un problema que produís una 
desconfiguració dels aparells, amb aquests documents podria recuperar la configuració de 
fàbrica. L’exemple més clar és el convertidor de freqüència. 

Dels instruments que tenen una calibració específica realitzada a fàbrica, com per exemple la 
sonda que controla la temperatura màxima d’un cremador, s’adjunta el certificat en el capítol 
corresponent a l’instrument assenyalat. 

9.2.3. Dossier de qualitat 

El dossier de qualitat, engloba tot allò que fa referència a certificats de materials dels equips 
fabricats, certificats de decapat i passivat, certificat de polits, qualificacions i controls dels 
soldadors, documentació IQ (Instrumentation Qualification), documentació OQ (Operation 
Qualification) i documentació FAT emplenada segons les proves internes realitzades. 
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10. Avaluació de l’impacte ambiental del projecte 

Es considera per separat l’impacte ambiental associat a la realització del projecte acadèmic i 
l’associat a la construcció de l’assecador projectat. 

10.1. Impacte ambiental associat a la realització del projecte 
acadèmic 

10.1.1. Consum de materials i residus generats 

Per a la realització del projecte s’ha intentat minimitzar l’ús de fulls de paper, utilitzant 
documents en format electrònic en la mida del possible, en cas de realitzar impressions, 
aquestes sempre han estat a doble cara. 

També s’ha de considerar l’ús de la tinta de bolígraf i de la impressora, que un cop emprats 
generen uns residus que s’han de tractar. La gestió d’aquests residus es realitzarà segons la 
Taula 10.1 del projecte. 

10.1.2. Consum energètic i emissions de CO2 

Donat que aquest projecte s’ha realitzat principalment amb l’ajuda d’un ordinador, s’ha de 
considerar el consum elèctric del mateix durant els 15 mesos emprats. Considerant un total 
de 250 hores d’ús i una potència de 90 W, s’obté un consum total de 22,5 kWh. Tenint en 
compte la generació de CO2 que s’indica en el projecte per kWh consumit, podem extreure 
que s’han generat 6 kg de CO2. 

En referència als desplaçaments realitzats a la Universitat per tal de cercar bibliografia i fer 
les consultes pertinents al director del projecte, s’ha de considerar el consum energètic del 
mitjà de transport. S’han realitzat 8 desplaçaments d’anada i tornada d’uns 20 km dins de la 
mateixa ciutat de Barcelona. Com que la Universitat està ben comunicada amb el transport 
públic de Barcelona, s’ha emprat aquest mitjà de transport, donat que és més sostenible que 
la resta d’alternatives. Considerant una emissió de 71,44 g de CO2 per quilòmetre recorregut, 
segons les fonts del Metro, obtenim una emissió total de 11,43 kg de CO2. 
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10.2. Impacte ambiental associat a la construcció de 
l’assecador projectat 

10.2.1. Residus generats 

Els residus generats s’han classificat segons els codis del Catàleg Català de Residus [12]. 

Taula 10.1 Residus generats 

Codi Descripció Generació Gestió 

200101 Paper oficina Plànols i estudis Reciclatge de paper 

200122 Tòners 
Restes de la 

impressora i plòter de 
l’oficina 

Reciclatge per part del 
fabricant de la 

impressora i plòter 

200301 
Paper i cartró 
d’embalatge 

Transport de matèries i 
equips 

Reciclatge de paper i 
cartró 

200302 Plàstics embalatges Transport de matèries i 
equips 

Reciclatge de plàstic 

200303 Palets fusta Transport de matèries i 
equips 

Reciclatge de fusta 

120101 Escòria de soldadura, 
retalls i llimadures 

Fabricació dels equips Reciclatge de metall 

110207 Decapants, passivants 
i desgreixadors 

Fabricació dels equips Residu especial 

160106 Cablejat 
Connexionat dels 

equips 
Reciclatge de plàstic i 

metall 
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10.2.2. Consum energètic i emissions de CO2 

Respecte de la energia elèctrica consumida, les emissions generades són de 0,27 
kgCO2/kWh [13]. Fent una estimació obtenim un consum d’energia elèctrica de 11,91 kWh 
per cada operari i tenint en compte les 610 hores que són necessàries per al 
desenvolupament del projecte s’obté una emissió de 1960 kg de CO2. 

Les emissions de diòxid de carboni produïdes durant la fabricació de l’acer inoxidable són de 
3,81 kgCO2/kg [14]. Si considerem que el pes total de la instal·lació està al voltant dels 12000 
kg, obtenim que per a la fabricació dels equips s’han emès 45720 kg de CO2. 

En total, doncs, la construcció de l’assecador ha generat unes emissions de 47690 kg de 
CO2. 
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11. Pressupost 

Per a la determinació del pressupost necessari per a aquest projecte, s’han dividit els costos 
en tres parts principals: recursos humans, materials i utilització de maquinària. 

Taula 11.1 Recursos humans 

Descripció Cost unitari [€/h] Quantitat [h] Cost recurs [€] 

Enginyer supervisor 90 80 7200 

Enginyer de projecte 50 300 15000 

Tècnic de laboratori 40 10 400 

Delineant 35 200 7000 

Programador 40 150 6000 

Operari 30 650 19500 

TOTAL RECURSOS HUMANS 55100 
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Taula 11.2 Materials 

Descripció Cost unitari [€/h] 
Quantitat 
[unitats] 

Cost element [€] 

Cambra assecat 1890 1 1890 
Cicló 2890 1 2890 

Ventilador aspiració 7130 1 7130 
Vàlvules alveolars 25210 2 50420 

Vàlvula papallona per alta 
temperatura 

6100 1 6100 

Vàlvula papallona per 
regulació ventilador 

2742 1 2742 

Vàlvula papallona per 
admissió aire ambient 

229 1 229 

Dispersor d’atomització 3095 1 3095 
Manifold d’alimentació al 

dispersor 
1150 1 2150 

Cabina acústica 9830 1 9830 
Instrumentació 4180 1 4180 
Quadre elèctric 8977 1 8977 

Convertidor de freqüència 8555 1 8555 
Cablejat 950 1 950 

Tubs per alta temperatura 1560 1 1560 
Tubs 6280 1 6280 

Compensadors de dilatació 365 4 1460 
Aïllament tèrmic 4190 1 4190 

Estructures i suports 1395 1 1395 
Juntes per alta temperatura 162 1 162 

Juntes 1704 1 1704 
Cargoleria 410 1 410 
Fungibles 783 1 783 

Consumibles 277 1 277 
Manuals i documentació 

tècnica 
200 1 200 

TOTAL MATERIAL 126559 
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Taula 11.3 Utilització de maquinaria 

Descripció Cost unitari [€/h] Quantitat [h] Cost sector [€] 

Taller 10 500 5000 

Laboratori 8 10 80 

Oficina 1,2 730 876 

TOTAL MAQUINARIA 5956 

 

Taula 11.4 Global projecte 

Descripció Cost [€] 

Recursos humans 55100 

Material 126559 

Maquinaria 5956 

TOTAL PROJECTE 187615 

Imprevistos (5%) 9381 

PRESSUPOST DEL PROJECTE 196996 
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Conclusions 

La principal conclusió que es pot extreure dels càlculs realitzats per a aquest projecte, és que 
el cabal de gasos de combustió disponible en la planta del client, és suficient per a complir 
les especificacions requerides per a la instal·lació d’assecat. Amb aquesta dada s’ha pogut 
donar validesa al projecte i realitzar la resta de càlculs per al dimensionament dels equips. 

Un cop finalitzat el disseny i la fabricació dels equips que conformen la instal·lació, s’ha 
procedit a la engegada de la instal·lació d’assecat, que consisteix en ajustar els paràmetres 
de treball de tal manera que quedi operativa per al seu funcionament amb producte i 
emplaçada en la seva ubicació definitiva. Durant la engegada, efectuada sota la supervisió i 
coordinació de Riera Nadeu S. A., ha estat possible verificar i extreure més conclusions 
referents al disseny realitzat: 

1. La instal·lació treballa segons els paràmetres establerts durant la fase de disseny, 
com són: temperatures, pressions, cabals, etc. 

2. El dimensionament dels equips ha estat el correcte i realitzen la seva funció en el 
conjunt de la instal·lació. 

3. El procés d’assecat es realitza correctament, sent el cabal de tractament l’especificat 
en el projecte, així com la humitat desitjada a la sortida. 

4. La instal·lació d’assecat ha estat correctament integrada en el procés global de 
recuperació d’envasos i interactua de la manera desitjada amb la resta d’equips i 
instal·lacions que composen aquest procés. 

Les conclusions exposades ens permeten dir que el dimensionament i disseny dels equips 
ha estat l’adient amb els requeriments i necessitats plantejats pel nostre client. 
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