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Resum. 

En la industria petrolera, l’emmagatzematge és una activitat 

indispensable en el transport, gestió i manipulació 

d’hidrocarburs, és per això que són utilitzats diferents tipus 

de recipients o contenidors per emmagatzemar una gran 

quantitat de productes com poden ser el crú o els seus 

derivats. Els tancs de combustible són uns contenidors 

formats per làmines d’acer soldades les quals són de 

diferents dimensions amb pressions internes petites. 

Aquestes plaques mantenen segures les substàncies 

inflamables i perilloses que hi contenen, a més a més, eviten 

les fugues del líquid i limiten les emissions i evaporació 

dels productes més volàtils que el composen. Els tancs 

actuen com a pulmó entre la producció i el transport i poden 

minimitzar les fluctuacions de consum. També permeten la 

sedimentació de l’aigua i fangs del crú (petroli sense 

refinar) abans de derivar el producte cap al mercat i donen 

flexibilitat operativa a les refineries. 

 

 

1. Introducció. 

 

Aquest projecte té l’objectiu de dissenyar un tanc cilíndric 

vertical i atmosfèric de 25.000m³ d’emmagatzematge de 

gasoil. La funció del tanc serà la d’emmagatzemar el 

producte una vegada ha sortit de planta per a futurs 

subministres i distribucions. Juntament amb el tanc també 

s’ha tingut en compte tot els equipaments derivats de la 

seva instal·lació, com poden ser la ubicació, l’estació de 

bombeig amb les connexions, la seguretat referent al tanc  

etc. contemplant en tot moment la normativa legal vigent.  

El projecte s’ha estructurat de forma que contempla una 

sèrie d’apartats diferenciats entre si, en els quals 

s’expliquen els diferents punts que formen el treball. En el 

primer punt de la memòria es tractarà la justificació de 

l’emplaçament i les característiques del terreny necessàries 

per a ubicar-hi el tanc. En el segon punt es desenvoluparan 

els càlculs de tot el cos del tanc seguit dels càlculs per a la 

elecció de l’estació de bombeig. El punt tres fa referència a 

tots els elements adjacents al tanc que s’utilitzen per el 

control i la medició dels nivells de fluid. Els punts cinc i sis 

fan referència a tots els aspectes de la seguretat, com són la 

fitxa tècnica del gasoil, que es el líquid que conte el tanc i 

els sistema de seguretat contra incendis. El penúltim punt 

del treball es fa una breu exposició del manteniment que pot 

requerir una instal·lació industrial d’aquest tipus i finalment 

es fa un estudi econòmic per a tal de valorar els costos que 

pot tenir la fabricació i la instal·lació del tanc 

 

 

2. Objectius a assolir. 

 

L’objectiu del projecte és el de  dissenyar des de zero un 

tanc d’emmagatzematge de gasoil, la funció del qual és 

ampliar un parc de tancs existents en un complex industrial 

per tal de poder donar un major proveïment. La capacitat 

del tanc és de 25.000 m³ i disposarà de totes les mesures de 

seguretat així com de tota la seva instal·lació annexa per a 

garantir el seu funcionament. 

 

 

3. Resum 

 

Caracteristiques generals. 

 

Descripcio del producte. 

Tal i com indica el títol del projecte, el tanc 

emmagatzemarà Gasoil. Aquest hidrocarbur conegut també 

per la forma d'origen anglès gasoil o popularment també 

com a dièsel (en ser el combustible utilitzat per aquest tipus 



de motors), és un derivat del petroli obtingut per destil·lació 

fraccionada entre els 200 °C i 350 °C a pressió atmosfèrica. 

 

Normes de disseny.  

El disseny dels equips en el projecte es realitza seguint 

pautes marcades per normes de disseny de reconeguda 

validesa legal admeses per els estats membres de la Unió 

Europea (UE). Pel disseny del tanc d’emmagatzematge es 

seguiran els passos marcats per la normativa API-650, que 

s’aplica a dipòsits verticals, construïts sobre el nivell de 

terra amb sostre tancat. Aquesta norma pretén subministrar 

els paràmetres de construcció de tancs per petroli o altres 

productes perquè siguin construïts amb una seguretat i un 

cost raonable. No limita la mida dels tancs. Per a la 

instal·lació complementaria del tanc, es farà servir de guia 

la MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos 

petrolíferos». Una altra norma de disseny a tenir en compte 

és la que tracta sobre el sistema contra incendis i perillositat 

la UNE-EN 60.079. 

 

Emplaçament del tanc. 

La ubicació d’emmagatzematge de l’empresa on anirà el 

dipòsit està situada en la localitat de Vilaseca de Solcina, 

per la qual cosa el dipòsit estarà situat en una esplanada 

dins el polígon petroquímic de Tarragona. 

 

Serveis disponibles. 

Energia elèctrica: Es disposa de corrent elèctrica que 

alimentarà els equips requerits, principalment bombes i en 

menor mesura il·luminació, aparells de control, etc 

 

Aigua 

Es poden diferenciar dos tipus d’aigua, l’aigua industrial, 

especifica per empreses  i de tarificació, diferent a la 

domèstica  i aigua de la xarxa pública, també utilitzada pel 

SCI (Sistema conta incendis). 

 

Càlculs de l’estructura del tanc. 

El tanc d’emmagatzematge  tindrà una capacitat nominal de 

25.000m³ compost  per  12 virolles d’alt i 44 xapes d’ample 

fent un total de  xapes. Les mides de cada planxa són de 

mida normalitzada de 5” x 10” polzades fet que equival a 

de 1.5 m. d’alçada  x 3m. d’amplada.  El material escollit 

per a la construcció del tanc és el A-283 per ser un acer que 

suporta bé la corrosió.  

 

Capacitat del tanc. 

El tanc consta de diferents alçades tal i com es mostra a la 

imatge 1. Les diferents capacitats en que es divideix són La 

- Capacitat nominal: és la que apareix en els plànols que 

defineixen el tanc. En aquest tanc és de 25.000 m³ 

-  Capacitat de seguretat: és el marge d’alçada que es deixa 

per prevenir un cas de sobre ompliment,  

- Capacitat útil: és la que es fa servir en la pràctica, i és de 

22774 m³. 

- Capacitat mínima: és el marge que queda des de la base 

del dipòsit fins a una altura de 1,2 m. 

 

 
            Img. 1. Capacitats tanc. 

 

Càlcul de les virolles del tanc. 

Per a calcular els gruixos de les virolles, el mètode que 

s’utilitza es la formula del mètode de menys un peu 

calculada en unitats del sistema internacional. Només útil 

per a tancs amb un radi menor a 60m de diàmetre. Utilitzant 

la fórmula de la imatge 2 

 

td =
Sd

4,9.D (H - 0,3)G
+ Ca

 
Img. 2. Fórmula menys un peu. 

 

Els tancs d’emmagatzematge de líquids petrolífics seran 

sotmesos a prova hidrostàtica,  

Aquesta prova implica que el dipòsit s’ompli d'aigua a la 

temperatura ambient i es manté durant un temps necessari 

per examinar el tanc i observar si existeixen fugues o es 

produeixen deformacions i assentaments que produirien la 

ruptura del tanc. 

 

Radiografiat del cos del tanc. 

El radiografiat consisteix en un mètode d’assaig no 

destructiu per a comprovar possibles fissures en el soldat de 

les plaques del tanc un cop l’estructura esta acabada i abans 

de procedir a les proves hidrostàtiques 

Segons l’API 650 cal seguir unes pautes de radiografiat del 

cos del tanc necessari per controlar les pressions que podran 

suportar les parets del tanc. 

 

Disseny del sostre. 

Els tancs d’emmagatzematge es poden classificar segons el 

tipus de sostre que tinguin. Hi ha els tipus de sostre fixa, de 

sostre flotant i sense sostre. Dins dels sostres fixes tenim de 

tres tipus: cònics, de domo i de para-sol, els quals poden ser 

auto suportats  o suportats per una estructura. Per aquest 

projecte s’ha triat el sostre cònic autosuportat que és una 

coberta amb la forma de superfície de un con recte. El 



sostre cònic auto suportat, consisteixen en un con format a 

partir de plaques d’acer de 5 mm. de gruix soldades a 

encavalcament, suportades per una estructura, composta de 

columnes, traves i travessers. Les traves formaran polígons 

regulars múltiples de cinc costats i en cada aresta d'aquests 

es col·locarà una columna. 

 

Cubeta. 

El tanc disposarà d’una cubeta de retenció amb un volum 

igual al del tanc, 25000m³. Complint amb tota la normativa 

del MI-IP02 Parques de almacenamiento de líquidos 

petrolíferos, les mesures del cubeto seran de base quadrada 

de 100m. x 100m. i  2.5m. d’alçada. La paret nord estarà en 

tocant al camí d’accés que tindrà una amplada de 4m. i una 

altura lliure de 4,5m. Les parets del cubeto estaran 

construïdes per parets de material no combustible i 

resistents a la pressió del gasoil. Les parets de les 

cantonades estaran reforçades. 

Estació de bombeig. 

Canonades. 

Les dimensions de les canonades, tan a l’alimentació com 

en el buidatge, seran de 35 metres de longitud, des del tanc 

fins al rack de canonades principal d’alimentació. Els tubs 

per la conducció d’hidrocarburs, han de ser trams de la 

major longitud possible, segons subministrament del 

fabricant correspon a trams de 6 metres per la qual cosa 

faran falta 6 trams i s’hauran de tallar 1 metre en un dels 

trams En els extrems on vagi connectat al dipòsit i al rack 

també es farà la unió per brida així com entre l’entrada i la 

sortida de la bomba. Mitjançant la unió per brides 

s’aconsegueix un muntatge més ràpid i en cas d’averies o de 

substitució de la canonada s’evita haver de tallar les 

canonades amb el perill que això comporta 

 

Instal·lació de bombeig. 

Per a dimensionar la instal·lació de bombeig primerament, 

s’han determinat el tipus de flux que circula i les pèrdues de 

càrrega acumulades al llarg de tot el sistema, considerant el 

cabal previst de 1500 m3/h. Posteriorment, mitjançant el 

balanç d’energia s’ha determinat l’alçada manométrica 

necessària de la bomba. Dada que juntament amb el cabal 

especificat anteriorment, permeten passar a fer la selecció 

de la bomba. Per últim, s’ha simulat el comportament 

hidràulic de tot el conjunt amb l’ajut del programa Epanet 

2.00.12 vE, per comprovar si els càlculs realitzats i el 

funcionament previst són coherents. Aquest programa ha 

permès avaluar la correcta selecció de la bomba i 

dimensionat de canonades. 

 

Càlcul del factor de fricció. 

Un cop tenim calculat el nombre de Reynolds, veiem que 

està entre 5.103 < Re < 108 i amb la rugositat absoluta de 

0,046 mm, es comprova que flux correspon a la zona 

turbulenta de transició, podent trobar el factor de fricció 

utilitzant l’expressió de Swamee-Jain Utilitzant la fórmula 

4.2 i segons la rugositat relativa i el nombre de Reynolds 

obtenim un valor del factor de fricció de 0,0147. 

 

Càlcul pèrdues de càrrega. 

Quan es transporta un fluid per una canonada es produeixen 

unes pèrdues de càrrega, a partir de les quals, junt amb les 

característiques de la instal·lació, es podrà trovar l’alçada 

manomètrica requerida per la bomba. Es distingeixen dos 

tipus de pèrdues: pèrdues de càrrega lineals, són les que es 

produeixen per fricció del fluid en la canonada i les pèrdues 

de càrrega per accessoris, En aquesta instal·lació hi ha unes 

pèrdues de càrrega lineals calculades per a 70 metres de 

canonada tenint en compte que la canonada és de 400 mm 

de diàmetre, i una velocitat de 3,31 m/s. Això ens dona un 

valor de pèrdua de carrega de 1,43 metres de columna de 

fluid. Atès que el programa de l’Epanet que utilitzem per a 

fer els càlculs no reconeix les pèrdues de carrega per 

accessoris, buscarem la seva equivalència de pèrdues en 

longitud equivalent. Una vegada trobats els dos valors 

anteriors podem trobar les pèrdues de càrrega totals de la 

instal·lació que estan compostes per les pèrdues lineals més 

pèrdues per accessoris. Aquest valor és de: 1,46 metres de 

columna de fluid. La fòrmula utilitzada és la de la imatge 3. 

 

 
Img 3. Pèrdues de càrrega totals. 

 

Càlcul de l’alçada manomètrica de la bomba. 

Mitjançant l’equació de Bernoulli determinem la última 

dada que ens falta que és l’energia que dona la bomba al 

fluid corresponent a la Hb. L’aplicació de l’equació entre 

l’entrada a canonada i el nivell de fluid en el tanc dóna un 

valor de 17,52 m. 

 

El·lecció de bomba. 
Per a determinar la bomba necessària el primer pas es veure 

les necessitats requerides que tenim per a omplir el tanc, i 

en segon lloc estudiar les dos dades inicials que tenim, que 

són la pressió en el rack de canonades provinent de planta i 

el cabal que la instal·lació pot subministrar. Segons les 

necessitats i condicions inicials que es tenen de planta 

veiem que disposem d’un cabal de 1500 m³/h i una pressió 

de 1,5 m.c.a. Una vegada coneguts els paràmetres inicials, 

ja s’ha pogut passar a mirar bombes comercials i a estudiar 

la que proporcionava la corba de treball mes idònia per a 

les nostres necessitats. D’entre totes les que possibilitava el 

mercat s’ha triat una de la marca Golds pumps tipus cambra 

partida axial model 3610 recomanada per a la refinació de 

petroli. En la imatge 4 es mostra el programa i la la corba 

de la bomba triada.  

 



 
Img 4. Model de bomba i rodet. 

 

Un cop feta l’elecció de la bomba i obtinguda la seva corba 
característica utilitzarem un programa informàtic anomenat 
Epanet, per a comprobar tots els càlculs i verificar que dóna 
el mateix resultat. Per a la impulsió del fluid s’utilitza la 
bomba prèviament escollida en la qual s’ha d’introduir en 
l’epanet el cabal en funció de l’alçada que ens pot 
subministrar en la imatge 5 es pot apreciar la corba que 
representa el programa segons els valors introduïts. 
 

 
Img 5. Corba introduida en l’Epanet. 

Resultats Epanet. 

El programa presenten els informes que obté el programa 

un cop fet la simulació de la posta en marxa del sistema. 

Obtenim que hi ha un cabal igual al subministrat de 1577 

m³/h suficient per a omplir el dipòsit des de zero (fet que es 

pot donar en rares ocasions) en 16 hores i 40 minuts. Una 

velocitat de fluid de 3,49 m/s i unes pèrdues de 22,37 

m/km. Essent l’alçada manomètrica de la bomba de 16,94 

m.c.gasoil. L’alçada manomètrica es pot observar que 

coincideix amb l’alçada calculada mitjançant l’equació de 

Bernoulli,. La diferència amb les altres dades pot ser 

deguda a la incertesa en el càlcul de la longitud equivalent 

dels accessoris i errors de decimals utilitzats en els càlculs. 

 
Simulació 
Com les condicions de flux no seran estacionaries ja que es 

tracta de l’ompliment i buidat parcial del dipòsit, s’ha 

procedit a una simulació en règim transitori, per la 

comprovació dels paràmetres de la instal·lació i en correcte 

funcionament de la bomba seleccionada. Per a fer la 

simulació s’ha creat una canonada de descàrrega en el tanc i 

un nus per a representar la demanda de cabal. En aquest cas 

s'està considerant que el nivell en el dipòsit va variant, per 

tant i a diferencia de la simulació anterior el tanc s’ha de 

simular com a un dipòsit. Es pot veure en la imatge 6. 

 

 
Img 6. Simulació de la descàrrega. 

Lleis de control 

Per a gobernar la la posta en marxa i parada de la bomba 

s’han introduit unes lleis  per a que quan el gasoil baixi per 

sota dels 7 metres la bomba es posa en marxa fins assolir els 

17 metres d’alçada màxima, que és la capacitat útil del tanc 

i el punt en el qual es tornarà a desconnectar. L’alçada 

mínima s’ha triat aproximadament a la meitat del tanc per 

tal de garantir que sempre hi hagi subministrament 

disponible i així evitar el buidatge en accés i la conseqüent 

espera. El programa ens crea tot una serie de corbes en les 

quals podem veure el funcionament del fluid al llarg de 24h. 

 

En el gràfic de la imatge 5 ens mostra el cabal que 

subministra la bomba al llarg de tot el dia. La bomba es 

posa en marxa a l’ultima hora de subministrament del tanc 

que es quan el nivell baixa per sota dels 7 metres. Durant la 

primera hora, quan el nivell és més baix és quan la bomba 

subministra el màxim cabal treballant quasi al límit de la 

seva capacitat i amb un rendiment del 83%. A mesura que 

el tanc va guanyat alçada d’ompliment de gasoil, el seu 

cabal disminueix. La bomba tarda a omplir el tanc 8 hores 

tot i que durant la primera hora de la seva posta en marxa, 

el tanc segueix subministrant gasoil. 

 

 
Img 6. Cabal que subministra la bomba 

 

Elements de control. 

En aquest apartat es tractarà sobre els diferents instruments 

utilitzats en la instal·lacióper a mesurar i controlar el flux 

del cabal. Alguns dels sistemes que es faran servir són els 

següents: 

• S’utilitzarà un controlador de nivell del tanc que actuï 

directament sobre la vàlvula d’entrada del producte i alhora 



sobre la vàlvula de recirculació del producte cap als altres 

tancs. Si el nivell al tanc de gasoil sobrepassa els límits 

establerts, el controlador actuarà obrint la vàlvula de 

recirculació de la canonada principal d’alimentació i 

posteriorment tancant la que deixa passar el gasoil cap al 

tanc T-01, deixant que el producte circuli cap al següent 

tanc. 

• S’utilitzaran alarmes d’alt i baix nivell al tanc per tal 

d’indicar si aquest està molt ple o molt buit. En el cas que el 

dipòsit estigui a molt baix nivell pot haver-hi perill que es 

provoqui el buit dins el tanc i en conseqüència, el 

trencament de les seves parets.  

• S’instal·larà un indicador de temperatura i de pressió al 

tanc per saber en quines condicions està treballant en cada 

moment. 

• S’instal·larà un indicador de cabal a l’entrada del tanc per 

saber quin és el cabal que passa per la canonada en tot 

moment. 

Seguretat. 

Seguretat contra incendis. 

En aquest apartat es tractarà tot el que fa referència als 

sistemes de seguretat contra incendis en un tanc 

d’hidrocarburs i s’exposaran les principals maneres que hi 

han per lluitar contra el foc. Finalment també es farà menció 

a les diverses distàncies mínimes de seguretat que s’han de 

respectar per tal de poder construir elements addicionals al 

tanc. Atenent el Real Decret 1592/1998 en el Capítol VIII 

article 38 corresponent l’emmagatzematge de combustibles 

líquids tipus gasoil, s’ajustarà al Reglament de Protecció 

contra incendis aprovat pel Real Decret 1942/1993 del 5 de 

novembre. 

Sistema de refrigeració del tanc mitjançant equips amb 

aigua. 

 

Les xarxes contra incendis disposaran d’un adequat 

subministra d’aigua que garanteixi els cabals necessaris per 

a la total protecció de la instal·lació durant el temps 

requerit. El subministrament d’aigua prové de la xarxa 

pública i de l’aigua del mar donada la proximitat que hi ha i 

com a font inesgotable per tal de garantir el caudal, la 

pressió requerida i capaç de comptar amb una reserva 

permanent d’aigua. La xarxa d’incendis esta constituïda per 

canonades d’acer i seguirà el traçat dels carrers sempre que 

sigui possible, anirà enterrada o degudament protegida en 

aquells llocs on la temperatura pugui ser inferior als 0 

graus. Sempre que no existeixi aquesta possibilitat es 

realitzarà la instal·lació exterior per facilitar la seva 

inspecció i manteniment. En tot cas es protegirà contra la 

corrosió. El volum d’aigua necessari consta de 75262,75 

m3. Sabent els metres cúbics de consum es pot calculat el 

preu de l’aigua i veiem que per a més de 5000 m3 el preu és 

de 1,14 €/m3. Això dóna un total de 85800 €. Per a omplir 

totes les reserves. 

 

Mesures de protecció contra incendis. 

Els recipient de superfície per a emmagatzematge de líquids 

inflamables i combustibles han de disposar d’un cubeto de 

retenció. En tots els cubetos es precís que el recipient 

tinguis adjacent un carrer o via d’accés que permeti la 

intervenció de la brigada de lluita contra incendis. La 

distància en projecció horitzontal entre la paret del recipient 

i la cara inferior del cubeto, serà com a mínim, d’un metre. 

En el fons del cubeto hi haurà una pendent, de forma que tot 

el producte vessat flueixi ràpidament, de les canonades i 

dels òrgans de comandament de la xarxa d’incendis. En 

aquest cas, es prendrà una pendent del 1% 

 

 

Protecció contra incendis amb escuma. 

Els compostos escumògens han sigut desenvolupats per 

ajudar a combatre els riscos creats pels focs de Classe B 

(líquids). Els hidrocarburs flotant sobre l’aigua, han fet en 

molts casos inefectius els esforços per extingir-los amb 

mètodes convencionals. De la mateixa manera els 

combustibles solubles en aigua creen encara més problemes 

i en especial quan no s’utilitzen escumes desenvolupades 

per aquest tipus de risc. 

 

Hidrants. 

Aquests dispositius hidràulics, estan principalment 

constituïts per un seguit de vàlvules i ràcords, connectats a 

la xarxa de subministrament i destinats a l’abastiment 

d’aigua, en cas d’incendi. Aquests dispositius s’empren per 

apagar incendis que procedeixin de substàncies químiques, 

com per exemple els combustibles (gasoil). 

 

Manteniment de les instal·lacions. 

El manteniment és el conjunt de tècniques que permeten 

que una instal·lació funcioni donant les prestacions per les 

quals va ser dissenyada amb una màxima disponibilitat, 

seguretat i fiabilitat per les persones, equips i entorns que 

els envolta. Tot això amb el mínim cost. 

 

Objectius de manteniment. 

‐ Evitar possibles accidents que puguin passar i maximitzar 

la seguretat del personal i instal·lació. 

 ‐ Allargar la vida útil de la instal·lació al màxim. 

 ‐ Fer controls de qualitat en tota la instal·lació per detectar 

desgasts prematurs o accelerats. 

‐ Davant una emergència, tenir el mínim temps de resposta i 

de reparació de l’averia. 

 ‐ Control dels recursos existents, estocs, per evitar una 

mala gestió i perdre capital. 



 ‐ Realitzar controls d’inventari i fer encàrrecs dels aparells 

necessitats per evitar estocatges grans o falta de recanvis. 

-Desenvolupament de programes capaços de millorar el 

manteniment de l’ instal·lació dia a dia. 

Cicle de vida d’un equip. 

Aquest cicle es defineix com el temps que dura un equip 

des del punt que s’instal·la fins que es substituït perquè no 

conserva la seva capacitat d’utilització. 

 

Aplicació de les classes de manteniment. 

Manteniment preventiu. 

Aquest tipus de manteniment consisteix en fer un pla 

temporal de les revisions que han de tenir equips i 

instruments depenent de la delicadesa de cada equip. 

L’objectiu d’aquest manteniment en el seu extrem és 

eliminar la possibilitat d’averia en la instal·lació i evitar 

pèrdues de producció per reducció de rendiment. 

Manteniment segons estat  

A la instal·lació, hi ha moltes peces i elements que tenen un 

temps de vida previsible. Aquest tipus de manteniment 

consisteix en canviar-les o reparar-les abans de que arribin a 

fer-se malbé. Fins aquí seria un manteniment de tipus base 

normal, que té com inconvenient que es tiren moltes peces 

sense acabar d’estar en mal estat. Per això, s’ha desestimat 

aquest manteniment. 

Manteniment predictiu 

Aquest tipus de manteniment té l’avantatge que no fa falta 

parar l’equip per saber si hi ha algun tipus de tara. 

 

Gestió del manteniment. 

Consisteix en definir polítiques, formes d’actuació, 

identificar oportunitats de millora, i es necessari definir 

objectius i valorar el seu compliment 

 

 

 

 

Medi ambient en el disseny de les instal·lacions. 

 

Líquids. 

En el procés en poden produir fugues en la zona de la 

cubeta i fora d’aquesta zona. A part d’aquestes fugues en 

aquesta zona, també n’hi ha moltes que es produeixen en el 

sistema de canonades com pot ser la pèrdua general 

d’estanqueïtat d'una peça d’algun equip dissenyada per 

contenir el fluid i la fuga resultant. Aquestes emissions 

també poden produir-se per l’aparició d’esquerdes en cas 

d’errada de components de l’ instal•lació tan com brides, 

vàlvules, bombes, punts de drenatge i presa de mostres 

 

Sòlids.  

Al ser un procés d’emmagatzematge de gasoil, no 

predominen contaminants sòlids, però si que es poden 

produir. 

En el fons del tanc, es poden formar petites partícules 

sòlides a causa de la corrosió. Aquest equip ha de ser 

netejat cada cert període de temps per evitar l’acumulació 

de sòlids. El residu generat és especial i per tant ha de ser 

gestionat i tractat amb un procés determinat 

 

Contaminació. 

A continuació es detallen una sèrie de modificacions en el 

disseny dels equips per tal de millorar el funcionament dels 

equips del procés considerant el possible impacte ambiental 

que poden causar: 

Assegurar l’estanqueïtat de les connexions perquè no es 

produeixi cap fuga del producte. Per això, s’han de 

seleccionar les juntes adequades, així com el material del 

qual estaran fetes. Aquest material va en funció del fluid. El 

gasoil no es caracteritza per ser corrosiu, per tant les juntes 

no hauran d’estar dissenyades per superar aquesta 

adversitat. 

 

Pressupost 

En aquest apartat es pot veure la relació dels costos que 

comporta la construcció del tanc de gasoil. Estan dividits en 

cinc apartats que són:  

- Pressupost de l’acer per a la construcció del cos del tanc, 

engloba tots els 

materials fèrrics que s’utilitzen en la construcció del tanc. 

- Pressupost dels elements del sistema de bombeig, consta 

dels elements 

necessaris per a que el tanc puguis ser omplert i buidat. 

- Pressupost mà d’obra, consta de tots els salaris que 

s’hauran de pagar als treballadors segons les hores 

dedicades en l’execució del projecte 

El valor total de la suma dels tres pressupostos anteror es 

pot veure la imatge 7. 

 

 
Img7 Preu total del pressupost. 

 

 

4. Conclusions 

 

L’elecció del tema del meu projecte final de carrera va ser 

degut a que visc al camp de Tarragona i des de sempre he 

vist tancs industrials en totes les múltiples empreses que 

hi ha en el complexos industrials. Moltes vegades al 

veure’ls sempre se’m plantejaven els dubtes de com podien 

estar fets, del que podrien arribar a contenir o les capacitats 

que poden tenir etc. A més a més el fet d’haver realitzat 

aquest projecte crec que també em pot ser de gran ajuda en 

un futur ja que m’agradaria entrar a treballar en alguna 

d’aquestes industries. Durant els primers dies del projecte 

vaig estar recopilant i esquematitzant tota mena 



’informació, i me’n vaig adonar ràpidament que tot i el 

desconeixement de la fase inicial del projecte hi havia molta 

informació i normativa que hi feia referència, fins i tot 

massa, ja que a vegades costava triar l’adequada o una 

mateixa norma et derivava a una altre cosa que podia 

arribar a confondre. Un altre dificultat que vaig tenir en 

quan a les normes va ser que algunes s’havien de pagar. 

Personalment crec que el realitzar un treball tan de llarga 

durada m’ha servit per aprendre a gestionar bé el temps i a 

organitzar-me per tal d’assolir uns objectius. Per a la 

realització de la primera part del projecte he seguint els 

passos de les Instruccions Tècniques i l’API 650 i no vaig 

tenir gaires problemes, tots els temes a tractar estan força 

guiats. Va ser diferent en quan a dimensionar el sistema de 

bombeig i canonades, ja que al no saber ni tenir la 

possibilitat de trobar les dades reals que hi han a la 

instal·lació i el fet de treballar amb grans volums en 

complicava el càlcul, fet que vaig poder solucionar 

mitjançant un programa que subministrava el fabricant de la 

bomba i finalment una simulació en el programa Epanet per 

a poder comprovar la veracitat de les dades. En el sistema 

contra incendis vaig resumir les principal maneres segons 

normativa de lluitar contra el foc i per últim el poder 

calcular un preu estimat per al tanc crec que va ser un fet 

singular ja que et dona una idea del valor que pot tenir. 
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