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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   √ Sí   � No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
El projecte següent consta de la realització d’un tanc cilíndric vertical atmosfèric de 
25000m³ d’emmagatzematge de gasoil, que tindrà com a funció l’emmagatzematge del 
producte una vegada ha sortit de planta. A continuació faré una breu exposició de cada 
un dels punt de que consta la memòria. 
 
En el primer lloc es fa una petita referència al tipus d’empresa i a la sèrie de normes 
utilitzades per el desenvolupament i construcció del tanc en cada un dels seus apartats, 
així com també es dóna una definició del producte que contindrà el dipòsit fent una 
explicació de totes les propietats i característiques del gasoil. 
El segon punt explica el que fa referència al terreny i a l’emplaçament on el tanc anirà 
ubicat i tots els motius del lloc escollit justificats tenint en compte la normativa, alguns 
d’aquests factors decisius són distancia de seguretat de la població, situació de 
l’empresa de refineria etc. També descriu la ubicació del tanc en el terreny i els serveis 
disponibles que aquest ofereix, com són l’aigua o l’energia elèctrica. 
En el tercer i quart punt són els dos apartats on on es descriuen tots els aspectes 
constructius del tanc. En l’apartat tres es fan tots els càlculs per a determinar el gruix de 
les virolles que són les xapes de que esta format el tanc a diferent alçada, el càlcul serà 
tan per a contenir gasoil com a l’hora de fer la prova hidrostàtica. És defineixen les 
diferents capacitats de que consta el tanc i les seves aplicacions, també es fa una 
explicació del mètode de l’assaig no destructiu per a fer el radiografiat del tanc i utilitzat 
per la comprovació de fissures. Pel que fa als components annexes al tanc es defineix les 
mesures de la cubeta la qual ha de tenir el mateix volum que el tanc i la preparació de la 
base on recolza tota l’estructura del dipòsit. 
A l’apartat quatre es tractarà tot el que fa referència al sistema d’aprovisionament del 
tanc. Es determinarà la bomba i la dimensió del rodet necessària i el diàmetre de 
canonades. Per a fer tota aquesta sèrie de càlculs, primerament es té en compte el tipus 
de flux que circula i les pèrdues de càrrega, una vegada conegudes ja es pot utilitzar 
l’equació de Bernoulli la qual ens permet trobar l’alçada manomètrica de la bomba, una 
vegada realitzats aquests càlculs ja permeten passar a fer la selecció de la bomba en el 
programa subministrat pel fabricant. Finalment es comprovaran els resultats amb el 
programa Epanet i també es farà una simulació de la descàrrega del tanc.  
En el punt cinc es tractarà sobre els diferents instruments utilitzats en la instal·lació per 
a mesurar i controlar el flux del cabal. Aquests elements són la placa d’orifici, el 
manòmetre, elements de control de nivell per radar, alarmes d’alt i baix nivell, termopar 
i la vàlvula de control. Alguns d’elles només podran ser comprovats sobre el terreny 
mentre que d’altres avisaran a l’operari de la sala de control mitjançant alarmes visuals 
als panels de control o alarmes acústiques. 
El punt sis s’ocupa de la seguretat contra incendis en un tanc d’hidrocarburs i tractarà tot 
el que fa referència als dispositius i recursos de que disposa el tanc i els equips auxiliars 
per a fer- hi front. 
En el setè punt hi ha una explicació dels elements elèctrics de que consta la instal·lació i 
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a més a més hi ha un estudi d’il·luminació del tanc realitzat amb el programa Dialux. 
El punt número vuit tractarà sobre la importància del manteniment i dels diferents tipus 
de manteniment que es poden dur a terme en les instal·lacions per a garantir un correcte 
funcionament i major vida útil de tots els aparells. I també hi ha una part sobre 
manteniment d’alguns equips de la instal·lació El penúltim punt número nou parla dels 
residus que es poden produir com a conseqüència de l’activitat que es dur a terme i dels 
aparells i productes involucrats. 
Finalment s’ha realitzat un estudi del preu aproximat del que podria costar el muntatge 
del tanc, desglosàn el pressupost en material, equips de bombeig i mà d’obra per a la 
construcció. 
 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10):
 
Aigües hidrocarburades           Brida     Cicle de vida        Escumogen 

   Pèrdues de càrrega           Rack             Tanc        Tub Venturi 

          Termopar          Virolla   
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1. Introducció. 
 

En la indústria 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 cru o els seus derivats. Els tancs de combustible són uns contenidors 
formats per làmines d’acer soldades les quals són de diferents dimensions i que estan 
sotmeses a petites pressions internes. 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 un pulmó entre la producció i el transport i poden minimitzar les 
fluctuacions de consum, per una altra part també permeten la sedimentació de l’aigua i 
fangs del cru (petroli sense refinar) abans de derivar el producte cap al mercat i donen 
flexibilitat operativa a les refineries. 

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 tots 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 i tercer punt es tractarà de 
desenvoluparan tots els càlculs de tot el cos del tanc i dels càlculs per a la elecció de 
l’estació de bombeig adient. El punt quatre fa referència a tots els elements adjacents al 
tanc que s’utilitzen per el control i la medició dels nivells de fluid. El punt cinc es 
parlarà de tots els aspectes de la seguretat del tanc i els elements utilitzats per a 
combatre el foc. El punt número sis es fa una breu descripció del sistema elèctric i de la 
il·luminació necessària. En el punt set tracta del manteniment que pot requerir una 
instal·lació industrial d’aquest tipus. El penúltim punt número vuit fa una breu 
exposició dels residus que pot generar una instal·lació d’aquest tipus i finalment es fa 
un estudi econòmic per tal de valorar els costos que pot tenir la fabricació d’aquest 
projecte. 
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2. Planificació. 
 

Per a la realització d’un projecte és essencial tenir una bona planificació del treball a 
realitzar, per a tenir així un bon desenvolupament mirant d’assegurar objectius claus 
com són el temps, els costos o la qualitat, a la vegada que es mira d’assegurar l’estalvi 
de recursos. És per tot això que en aquest apartat es mira de mostrar el planning 
temporal que s’ha seguit en aquest projecte per poder garantir els resultats en el temps. 

Per a la planificació del treball  s’ha tingut en compte de distribuir totes les fases a 
desenvolupar dins dels marges de temps disponibles, deixant un breu espai de temps al 
final per a poder reaccionar en el cas que hi hagués algun possible entrebanc o alguna 
modificació i correcció d’alguns aspectes finals abans de l’entrega. 

En el següent diagrama de Gantt (Imatge 2.2.1 i 2.2.2) es veu representada de forma 
gràfica les etapes i la seva durada estimada dels blocs en que s’ha compost tot el 
desenvolupament del projecte. 

 

2.1 Objectiu del projecte. 

L’objectiu del projecte és dissenyar 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. 

 

2.2 Justificació del projecte. 

El motiu principal per tal de realitzar el disseny d’un tanc d’emmagatzematge de gasoil 
és per a suplir la major demanda de gasoil.  

 

2.3 Diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt és una de les tècniques usades tant per l'administració pública com 
per l'empresa privada com a eina de gestió de la qualitat. Concretament, és una eina de 
planificació del treball, ja que presenta totes les activitats que s'han de realitzar i quan 
s'han de realitzar, i permet tenir una idea de com avança el projecte i si és necessari 
reprogramar les actuacions planificades per tal d'adequar el projecte al nou entorn o 
necessitats. A continuació es poden veure els dos diagrames de Gantt planificats per 
aquest projecte. En la imatge 2.2.1 es veu el diagrama teòric amb les dades inicialment 
plantejades. 
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Imatge 2.2.1 Diagrama de Gantt teòric. Font [Gantt Project]. 

 

I finalment en la imatge 2.2.2 es mostra l’evolució real que ha tingut el treball. Es pot 
observar la diferència amb el diagrama real bàsicament en dos punts claus del projecte 
com són el desenvolupament dels equips de seguretat i en l’elaboració de plànols, ja que 
aquests punts van resultar presentar més dificultat afegida del que es pensava en el 
moment inicial de projectar els temps. 

 

 

Imatge 2.2.2 Diagrama de Gantt duració real. Font [Gantt Project].  
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3. Memòria. 

  

3.1 Característiques de la instal·lació. 

En el següent apartat es tractarà sobre les normes de disseny utilitzades en el projecte, i 
s’explicarà les propietats del gasoil que és el producte que conté el tanc. 

 

3.1.1 Tipus d’indústria. 

Empresa dedicada al procés de refinament de petroli i al emmagatzematge en tancs per a 
posterior distribució. 

Segons la CNAE (Classificació Nacional D’activitats Econòmiques ) és una industria 
destinada al transport i emmagatzematge. Secció H Classe 52.10.  

 

3.1.2 Normativa aplicada. 

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. 

 

3.1.3 Característiques del gasoil. 

Tal i com indica el títol del projecte, el tanc emmagatzemarà Gasoil. Aquest hidrocarbur 
conegut 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. 

 La densitat del gasoil es d'uns 850 grams per litre. En la combustió, el gasoli allibera 
40.9 Mega jouls (MJ) per litre. 
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Gràcies a la poca volatilitat, al contrari de la gasolina, el gasoli no s'inflama en contacte 
amb una flama o espurna, necessita d'un difusor o ser polvoritzat. El vapor de gasoil 
s'inflama, de manera pròpia, a uns 900 °C o al fet de sotmetre'l a pressions d’entre 
15,2·10³ i 20,2·10³ Pascals  (~15 - ~20 atmosferes), fet que s'utilitza en el motor dièsel. 

 El gasoli és menys complicat de refinar i normalment menys costós de produir i 
transportar, és a dir, els costos que impliquen fer-lo més pur, eliminant les seves 
impureses, és relativament baix. Històricament és utilitzat en industria pesada (camions, 
ferrocarrils, vaixells..) i calefacció, per poc cost, gran relació energia/volum i motius de 
seguretat. 

El gasoil es composa d'un 75% hidrocarburs saturats (majoritàriament parafines tipus n, 
ISO, i cicloparafines), un 25% hidrocarburs aromàtics (incloent les naftalines i benzens 
alcalins). 

En el cas d’aquest projecte el gasoil prové de planta mitjançant un rack de canonades 
principals que van paral·leles a la cubeta, de les quals s’extreu una derivació per a 
l’alimentació del tanc T-01. La temperatura del producte pot variar lleugerament segons 
les condicions meteorològiques, però es pot agafar com a vàlid un valor de 20º 
Centígrads amb una densitat de 850 kg/m³.  

 

3.2  Dades de l’emplaçament. 

En aquest apartat es tractarà tot el que fa referència al terreny triat per a ubicar el tanc. 
S’argumentarà el motiu de la ubicació les condicions climatològiques, les condicions 
del terreny i els serveis disponibles que hi han. 

 

3.2.1 Emplaçament. 

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, en una empresa destinada a la producció i 
emmagatzematge d’hidrocarburs. 

El Tarragonès està ben connectat per mar i terra. En quant al primer aspecte, destaca el 
port de Tarragona, respecte al segon, s’ha de parlar de diverses línies de ferrocarril que 
hi són presents, a més de les autopistes, autovies i carreteres nacionals. L’accés a la 
zona d’emmagatzematge es pot realitzar per la carretera N-340 direcció Tarragona.  

Tal com indica el Real decret 1562/1998 Cap. IV. Art12. per a la ubicació s’ha tingut en 
compte que estigui en una zona segura en previsió de sinistres i allunyada de zones 
habitades per tal d’evitar que en cas d’accidents la propagació de núvols tòxics, gasos 
combustibles i la exposició a focs. Atès que la campa esta situada en una àrea industrial 
allunyada de la població i segons el Real.Decret. Cap. II Art.7 «Distancias de seguridad 
entre instalaciones de superfície». Comprovem que no presenta problemes per a la 

Càlcul d'un tanc cilíndric d'emmagatzematge de gasoil Pàgina 15 
 



ubicació, ja que compleix molt per sobre amb totes les distancies de seguretat requerides 
tan com per a la pròpia instal·lació annexa al dipòsit com per a la població. 

  

 

Imatge 3.3.1 Mapa ubicació tanc. Font [Google maps]. 

 

 3.2.2 Dades climàtiques. 

El Tarragonès té un clima benigne, amb hiverns suaus i estius secs i càlids. Les 
temperatures a hivern gairebé mai són inferiors als 6ºC i les glaçades són poc freqüents, 
mentre que a l’estiu poden superar els 30ºC en algunes ocasions. La mitjana anual de les 
temperatures és de 17º C. 

 

3.2.3 Drenatges. 

Les xarxes de drenatge permetran separar les aigües hidrocarburades, les quals 
necessiten un tractament de depuració, i per altre part les aigües no contaminades que 
s’aïllaran i es connectaran a un estanc de reserva. 

El terreny tindrà una sèrie de xarxes de drenatge per proporcionar una adequada 
evacuació de les aigües hidrocarburades, de pluja i del  servei contra incendis. 
S’utilitzaran materials adequats per resistir el possible atac químic, i s’enterraran a un 
mínim de 600 mil·límetres mesurats des de la generatriu superior de la canonada de 
drenatge fins al nivell del terreny. En els encreuaments de carrers o per on circulin 
vehicles pesats la profunditat serà major i es protegiran adequadament per evitar la 
possible ruptura. 

Els drenatges es construiran de manera que no es produeixin filtracions al terreny i el 
seu disseny permetrà una neteja fàcil dels sediments. L’entrada d’aigües 
hidrocarburades en les xarxes de drenatge s’efectuarà a través d’arquetes les quals 
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hauran de ser accessibles per la neteja i haver-n’hi una cada cent metres i en tots els 
canvis de direcció majors de 45 º. 

 

3.2.4 Vies de circulació. 

El parc estarà tancat per una tanca de malla metàl·lica de 2.5 m d’alçada que no 
obstruirà  la ventilació i envoltarà tot el conjunt de les instal·lacions.  

El tancament disposarà d’una porta metàl·lica que s’obrirà sobre vies exteriors, tindrà 
una amplada adequada de gir per garantir la entrada i sortida de vehicles en condicions 
adequades de seguretat y estarà degudament senyalitzat, a fi efecte de facilitat la 
intervenció o evacuació en cas de necessitat. 

Hi hauran dos tipus de vies d’accés al terreny. 

• Camins de lliure circulació. Segons norma UNE (Una Norma Española) 
EN 60.079 (10). Serà la principal via d’aproximació al tanc i tindrà una 
amplada de 6m. 
 

• Camins de circulació restringida. Seran les vies que derivaran de l’accés 
principal fins al tanc. Aquests tindran una amplada de 4m, i estaran 
senyalitzats. 

Com a norma general tots els altres camins interiors s’ajustaran a les següents 
condicions. 

• Permetran una lliure circulació de les aigües cap a les arquetes i sistemes 
de drenatge previstos per tal efecte. 
 

• El radi de les corbes d’unió entre els carrers permetrà una fàcil 
circulació. 

 
• El creuament del conjunt de canonades aèries es senyalitzarà mitjançant 

el gàlib. 
 

• Les canonades i cables elèctrics que atrevissin els carrers mitjançant 
galeries o conductes enterrats ho faran a profunditat adequada i d’acord 
amb els reglaments específics que els afectin. 

Les instal·lacions annexes d’estructures metàl·liques estaran constituïdes per elements 
de tub d’acer o perfil estructural d’acer laminat, units per reblons, cargols o soldadura i 
estaran protegits contra la corrosió i l’ambient específic que l’envoltin. Els suports pel 
conjunt de tubs asseguraran una alçada mínima de 2,20 metres en les zones reservades a 
passos per a vianants i de 4,50 metres pels passos reservats a vehicles. 
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3.2.5 Serveis disponibles. 

El següent apartat tracta sobre els serveis i recursos disponibles que es troben a la zona 
on anirà ubicat el dipòsit. 

Energia elèctrica. 

Es disposa de corrent elèctrica que alimentarà els equips requerits, principalment 
bombes i en menor mesura il·luminació, aparells de control, etc.  

       

Taula 3.2.1. Preu de l’energia elèctrica sense discriminació horària. Font [Gent cat]. 

 

La il·luminació general de les instal·lacions, complirà les exigències del Real Decret 
486/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

El sistema d’enllumenat es dissenyarà de forma que proporcioni una distribució i un 
nivell d’il·luminació raonablement uniforme. 

Les característiques dels aparells d’enllumenat s’adaptaran a lo indicat en el Real Decret 
1562/1998Cap. VI article 35. 

 

3.2.5.1 Aigua. 

Es poden diferenciar dos tipus d’aigua, l’aigua industrial especifica per empreses  i de 
tarifació diferent a la domèstica  i aigua de la xarxa pública, també utilitzada pel SCI 
(Sistema conta incendis) 

Aigua industrial: S’utilitza per netejar les restes de gasoil que queden als tubs.  I per a la 
realització de la prova hidràulica. Un cop utilitzada s’haurà de drenar fins a l’estació de 
tractament perquè sigui depurada d’acord amb el reglament vigent al respecte. Es farà 
de les següents maneres: mitjançant la instal·lació de separadors de manera que la 
velocitat de pas del fluid permeti la separació eficaç i mitjançant instal·lacions de 
depuració química i biològica de les corrents líquides que ho necessitin. 

 

 
Taula 3.2.2  Preu del servei d’aigua en baixa industrial (sense iva). Font [ACA 

(Agencia Català de l’aigua)] 
 

 

Càlcul d'un tanc cilíndric d'emmagatzematge de gasoil Pàgina 18 
 



Aigua contra incendis: Aquesta és la que circula a traves dels tubs del sistema contra 
incendis, no en pot faltar mai l’abastiment i segons  NORMA UNE 23500-2012 Sistema 
de abastecimiento contra incendios, s’utilitzarà aigua de xarxa. 

 

Taula 3.2.3  Preu del servei d’aigua en baixa domèstic. (sense iva). ). Font [ACA 
(Agencia Català de l’aigua)] 

 

3.3 Càlculs de l’estructura del tanc. 

En aquest apartat es realitzaran tot el seguit de càlculs que afecten al disseny del tanc 
així com també de totes les parts que el formen per separat. 

El tanc es dissenyarà per a la combinació de càrregues més desfavorables, tenint en 
compte els requeriments segons l’article 18 de la ITC MI-IP02 i indicades a 
continuació. 

Pressió de disseny: el tanc es dissenyarà per a una pressió interna de 0,008 kg/cm2 i per 
a una pressió de buit de 0,003 kg/cm². 

Carregues:  es considerarà el pes propi i les sobrecàrregues permanents estructurals. 

Sobrecàrregues exteriors: sobrecàrrega uniforme de 12 gr/cm² aplicada sobre el sostre 
pel tipus de sostre fix i que equival a una càrrega de neu de 60 kg/m² i en buit de 63 
mm. de columna d’aigua. 

Càrrega d’emmagatzematge:  s’entén per a tal càrrega el pes del líquid contingut en el 
tanc, suposant com a densitat relativa igual a 1 kg/dm³.  
 
Sobrecàrrega del vent:  la sobrecàrrega del vent s’estudiarà d’acord amb la normativa 
bàsica d’edificació  NBE-AE-88 i aprovada pel Real Decret 1370/1988, de 25 de julio, 
en el que s’aprova la Norma Bàsica de la Edificació "NBE-AE/88. Acciones en la 
edificación. On en el capítol cinc ens descriuen les accions del vent sobre estructures. 
S’admet que el vent en general actua horitzontalment i en qualsevol direcció. Es 
considera en cada cas la direcció que produeixen les accions més desfavorables. 
 
 
3.3.1 Disseny del tanc 
 
El tanc d’emmagatzematge  tindrà una capacitat nominal de 25.000m³ compost  per  12 
virolles d’alt i 14 xapes d’ample fent un total de 528 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.  
 
Totes les planxes d’acer hauràn de ser fabricades per un procés de cor obert, forn 
elèctric d’oxigen bàsic. Segons la normativa ASTM (American Society for Testing and 
Materials) s’utilitzarà el material per a la construcció de les xapes acer A 283M/A 283, 
grau C, per planxes de fins a màxim espessor 25 mm. (1 in). I Acer A285M/A 285, grau 
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C, per planxes superiors a 25 mm. En el cas d’aquest projecte totes les virolles seran 
d’acer tipus A 283 menys la primera virolla que degut a la seva mida més gran supera 
els 25 mm i utilitzarem l’acer A285. 
 
Considerant que el tanc ha d’emmagatzemar 25.000 m³, es determina una alçada de 
18m. i un diàmetre de 42m. 
 
 
3.3.2 Capacitat del tanc. 
 
Les diferents capacitats en que es divideix el dipòsit es poden veure en la imatge 3.3.2 i  
són les següents: 
 

-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, en el cas d’aquest projecte és d’un temps de marge de 
maniobra de 20 min, que d’acord amb el cabal que tenim de 1500 m³/h,  es 
correspon a un volum de 500 m³. i una alçada de 0,36 m. 

 
-Capacitat útil: és la que es fa servir en la pràctica al realitzar les operacions 
d’omplir i buidar el tanc, en aquest tanc és de 22774 m³. i una alçada de 17m.  

 
-Capacitat mínima: és el marge que queda des de la base del dipòsit fins a una 
altura de 1,2 m. Això és degut a la alçada de la boca d’extracció i a altres 
condicionants com pot ser evitar el solatge o la dipositació de fangs , residus del 
fons o cavitació de bombes. Es correspon a 1662 m³. 
 

 

 
Imatge 3.3.2 Diferents capacitats en que es divideix el tanc. 
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3.3.3 Càlcul de les virolles del tanc. 

Tal i com s’ha esmentat abans el tanc està format per una sèrie de virolles i per calcular 
els gruixos de les mateixes, s’utilitza el mètode de menys un peu calculada en unitats 
del sistema internacional. Només útil per a tancs amb un radi menor a 60m de diàmetre. 

 

3.3.3.1 Càlcul de les virolles per a gasoil. 

La següent fórmula 3.1 ens permet fer el càlcul del gruix que ha de tenir cada virolla 
segons l’alçada en que es troba en el tanc. La fórmula consisteix en un valor fixa de 4,9 
pel diàmetre del tanc i per l’alçada de la virolla menys el 0,3 que correspondria a un peu 
en unitats del S.I. mètode que dóna nom a la fórmula. Tot aquest terme multiplicat per 
la densitat relativa del fluid i dividit per l’esforç del material que es pot veure el seu 
valor en la taula 3.3.1 Finalment s’afegeix un factor per a protegir la xapa originat per  
la corrosió, correspon al terme Ca. 

 

 𝑡𝑑 = 4,9· 𝐷(𝐻−0,3)𝐺
𝑆𝑑

+ 𝐶𝑎  [3.1] 

On: 

D = Diàmetre del tanc [m].  

H = Alçada de la virolla [m]. 

G = Densitat relativa del fluid adimensional.  

Sd = Esforç del material [ MPa] 
 

Ca = Factor de corrosió [mm]. 

td = Gruix de la virolla [mm]. 

 

En la següent taula 3.3.1 que també es troba reflexada a l’API-650, es pot veure els 
valors que s’han tingut en compte a l’hora de calcular l’espessor de les virolles. Per a un 
acer A283M li correspon una tensió de 137 MPa per el càlcul amb contingut de gasoil i 
de 154 per a la prova hidrostàtica. Per a l’acer A285M de la última virolla té les 
mateixes característiques i propietats mecàniques amb els valors de tensió iguals que 
l’acer A283M. 
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Permissible Plate Materials and Allowable Stresses 

Plate 

specificati
on 

Grad
e 

Minimum Yeld 
Strenght MPa 

(psi) 

Minimum 
Tensile 
Strenght 

Product Design 
Stress Sd 
MPa(psi) 

Hydrostatic Test 
Stress St MPa 

(psi) 

ASTM Specifications 

A283M 
(A283) 

C 
(C) 

205 (30.000) 380 (55.000) 137 (20.000) 154 (22.500) 

 

Taula 3.3.1 Valors de les tensions de l’acer. 

 

A la imatge 3.3.3 es pot apreciar el mètode de construcció del tanc segons els gruixos a 
les diferents alçades del tanc.  

 

Imatge 3.3.3 Mètode de muntatge de les virolles. Font [API-650] 

 

A la taula 3.3.2 s’exposen els resultats obtinguts dels gruixos necessaris per a 
emmagatzemar gasoil, segons el mètode de menys un peu. La primera columna es 
correspon al valor obtingut directament del càlcul de la fórmula. En la segona columna 
consta dels gruixos de la xapa d’acer més el factor de corrosió, valor que ha de ser donat 
pel fabricant, que per el nostre tipus acer el podem considerar de 1,6 mm. I finalment a 
la tercera columna consten totes les mides normalitzats segons perfils comercials 
estàndards. 
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Segons normativa de l’API-650 la mida mínima de gruix de xapa segons el diàmetre del 
tanc de 42 m. serà de 8 mm. com es pot apreciar a la imatge 3.3.4. 

 
 

Gruix 
calculat Gruix +Ca Gruix 

normalitzat 
Virolla 1 23.79 mm. 25.39 mm. 26 mm. 
Virolla 2 21.78 mm. 23.38 mm. 23,8 mm. 
Virolla 3 19.76 mm. 21.36 mm. 22.2 mm. 
Virolla  4 17.74 mm. 19.34 mm. 20.6 mm. 
Virolla  5 15.73 mm. 17.33 mm. 17.5 mm. 
Virolla 6 13.71 mm. 15.31 mm. 15.9 mm. 
Virolla 7 11.69 mm. 13.29 mm. 14.3 mm. 
Virolla 8 9.86mm. 11.28 mm. 12.7 mm. 
Virolla 9 8 mm. 9.26 mm. 9,5 mm. 
Virolla 10 8 mm. 8 mm. 8 mm. 
Virolla 11 8 mm. 8 mm. 8 mm. 
Virolla 12 8 mm. 8 mm. 8 mm. 

 

Taula 3.3.2 Resultats obtinguts formula menys un peu. 

 

Imatge 3.3.4 Mínim gruix permissible de la xapa. Font [API-650] 

 

3.3.3.2 Càlcul de les virolles per a gasoil 

Els tancs d’emmagatzematge de líquids petrolífers 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. 

La fórmula 3.2 és la que s’utilitza per a dimensionar el gruix de les xapes. És la mateixa 
utilitzada en l’apartat anterior però en aquest cas la densitat relativa del fluid al ser aigua 
és 1 i per tant ja no es posa.  

 

 𝑡𝑡 = 4,9· 𝐷(𝐻−0,3)
𝑆𝑡

  [3.2] 
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On: 

D = Diàmetre del tanc [ m].  

H = Alçada de la virolla  [m]. 

St = Esforç del material [ MPa]. 

tt = Gruix de la virolla [mm]. 

 

Seguint la normativa API 650 cal seguir uns passos per a poder efectuar la prova 
hidrostàtica al tanc T-01: 

•En primera instància, caldrà comprovar que l’aigua utilitzada no sigui 
perjudicial pels materials amb els que està construït el tanc. Per la prova 
s’utilitzarà aigua industrial, tal com s’ha descrit en l’apartat 3.2.4, que ja està 
adequada per aquesta prova. 

•S’haurà de comprovar que el tanc estigui completament aïllat amb juntes 
cegues, que són uns planxes de la mida de la canonada que actuen com a tap per 
tal de retenir l’aigua dins el tanc en el moment de fer la prova. 

•Totes les connexions que no connectin amb el tanc on es realitzarà la prova 
caldrà que estiguin desconnectades o aïllades. 

•S’haurà d’eliminar l’aire a l’interior del tanc sempre pel seu punt més elevat. 

•S’haurà d’omplir el tanc lentament per evitar possibles danys interns a les 
parets. 

•Una vegada el dipòsit estigui omplert, es deixarà reposar l’aigua i es mantindrà 
el tanc ple durant unes 24 hores, per comprovar que les parets retenen bé el 
líquid i que no hi ha esfondrament del terreny on està situat el tanc. Quan l’aigua 
estigui calmada es mantindrà un control del nivell del tanc fins que aquest es 
buidi. 

•Finalment, es buidarà tot el tanc d’aigua i s’avaluarà la prova. L’acceptació 
d’aquesta prova estarà supeditada principalment a l’absència de fuita de líquid. 

 

En la taula 3.3.3 es mostren els resultats obtinguts referents a la prova hidrostàtica. Al 
contenir aigua i de forma temporal tampoc no es té en compte el sobre gruix per a la 
corrosió. 
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 Gruix calculat 
prova hidrostàtica 

Gruix normalitzat 
prova hidrostàtica 

Virolla 1 23,65 mm. 23,8 mm. 
Virolla 2 21,64 mm. 22,2 mm. 
Virolla 3 19,64 mm. 20,6 mm. 
Virolla 4 17,64 mm. 19,1 mm. 
Virolla 5 15,63mm. 15,9 mm. 
Virolla 6 13,63 mm. 14,3 mm. 
Virolla 7 11,62 mm. 12,7 mm. 
Virolla 8 9,62mm. 11,1 mm. 
Virolla 9 8 mm. 8 mm. 
Virolla 10 8 mm. 8 mm. 
Virolla 11 8 mm. 8 mm. 
Virolla 12 8 mm. 8 mm. 

 

Taula 3.3.3 Resultats obtinguts formula menys un peu per a prova hidrostàtica. 

 

3.3.4 Assajos no destructius. 

S'anomena assaig no destructiu a qualsevol tipus de prova practicada a un material que 
no alteri de forma permanent les seves propietats físiques, químiques, mecàniques o 
dimensionals. Els assajos no destructius impliquen un dany imperceptible o nul. Els 
diferents mètodes d'assaigs no destructius es basen en l'aplicació de fenòmens físics 
com ara ones electromagnètiques, acústiques, elàstiques, emissió de partícules 
subatòmiques, capil·laritat, absorció i qualsevol tipus de prova que no impliqui un dany 
considerable a la mostra examinada. 

 

3.3.4.1 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.  

Per a les dues virolles inferiors caldrà fer un radiografiat més precís. Es radiografiaran 
les juntes entre plaques de la primera i segona virolla en el seu punt central (2 a la 
imatge 3.3.5) i també la totalitat de la junta entre les plaques de la primera virolla (6), 
així com els creuaments entre línies de juntes horitzontals i verticals (4). 
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Imatge 3.3.5 Esquema de radiografiat de les primeres virolles. Font [API-650] 

 

En el cas de les virolles tercera quarta cinquena sisena setena i vuitena caldrà fer un 
altre tipus de radiografies més puntuals. De la mateixa manera que en les virolles 
inferiors caldrà radiografiar les juntes entre talls verticals i horitzontals (4), una 
radiografia puntual al centre de la junta vertical de les plaques d’una mateixa virolla (3) 
i també una en el punt central de les juntes horitzontals entre virolles (2). 

 

 

Imatge 3.3.6 Esquema de radiografiat de les virolles centrals del cos del tanc. Font 
[API-650] 

 

Finalment, les últimes virolles no necessitaran un radiografiat tant detallat ja que la 
pressió que hauran de suportar les parets és menor. Caldrà fer un radiografiat dels punts 
centrals de les juntes horitzontals entre virolles (2). I també una radiografia en el punt 
central entre les juntes verticals entre plaques d’una mateixa virolla (1) serà necessària. 

 

 

Imatge 3.3.7 Esquema de radiografiat de la virolla superior. Font [API-650] 
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3.3.5 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. 

El sostre cònic és una coberta amb la forma de superfície de un con recte. El tipus domo 
es un casquet esfèric, i el de tipus para-sol es un polígon regular corbat per l’eix vertical. 

Els sostres auto suportats ja siguin del tipus cònic, domo o de para-sol, tenen la 
característica d’estar recolzats únicament en la seva perifèria on hi descarreguen totes 
les forces, calculats perquè absorbeixin la carga generada pel seu propi pes més les 
carregues vives, a diferència dels sostres suportats que comptaran amb una estructura 
que aguanti aquestes càrregues. 

Independentment de la forma o el mètode de suport, els sostres són dissenyats per 
suportar una càrrega viva de com a mínim, 1.76 kg per cm², més la càrrega morta 
ocasionada pel mateix. 

Pel sostre d’aquest projecte s’utilitzarà un sostre cònic suportat, ja que es fan servir per 
tancs de gran diàmetre, els quals consisteixen en un con format a partir de plaques 
d’acer 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. Els polígons compostos per traves 
s'encarregaran de suportar els travessers. 

En la imatge 3.3.8 es poden veure varis pentàgons circumscrits dins tota l’estructura del 
sostre i com està recolzat sobre els extrems de l’estructura. 

Les juntes de les plaques del sostre estaran soldades a encavalcament per la part 
superior amb un fil continu al llarg de la unió, la qual tindrà una amplada igual al gruix 
de les plaques. La soldadura del sostre, amb el perfil de coronament, s'efectuarà 
mitjançant un fil continu de 4.76mm. (3/16 polzades.) 

Segons l’API-650 la inclinació permissible per a tancs del sostre auto suportats haurà 
d’estar compresa entre els 9,5º i 37º.  La inclinació del sostre d’aquest projecte serà de 
14º fent una alçada màxima de 5,23 metres en el punt central del tanc. 

Per a calcular el gruix de les xapes s’utilitzarà la formula 3.3. Aquesta ens dóna un 
resultat de 3,61 mm. però l’API-650 contempla com a dimensió mínima un gruix de 
5mm. que serà el que haurem d’agafar. 
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3.3.5.1 Càlcul gruix del sostre. 

 

𝐺𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑚í𝑛𝑖𝑚 = 𝐷
4800·sin𝜃

   [3.3] 

On: 

D = Diàmetre del tanc [cm].  

θ = Angle del sostre respecte la horitzontal [graus]. 

 

 

Imatge 3.3.8 Sostre auto suportat. Font [Sonningdale Cone Roof Tank] 

 

3.3.5.2 Venteig del sostre. 

Són els sistemes dissenyats per prevenir els efectes de les alteracions de la pressió 
interna d'un recipient d’emmagatzematge. 

El tanc d'emmagatzematge comptarà amb un broquet exclusiu per a ventilació, el qual 
haurà de ser dissenyat, amb la finalitat de que dins del tanc no es generi pressió interna 
en ser omplert o buidat. El broquet anirà col·locat a la part més alta del tanc i tindran 
com mínim una mida igual a la més gran les canonades d'ompliment o buidatge i en cap 
cas inferiors a 35 mm de diàmetre interior. 

 

3.3.6 Disseny de la base del tanc. 

El fons del tanc d'emmagatzematge cilíndric es recolza sobre foneries de formigó 
cobertes per una capa d’aglomerat d’asfalt i arena de 300 mm. d’espessor. Aquesta base 
compleix amb els requisits especificats en la normativa a seguir durant el procés de 

Càlcul d'un tanc cilíndric d'emmagatzematge de gasoil Pàgina 28 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=79BJGoVWC1gpxM&tbnid=ljI85JmAlcqnnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sonningdale.net/crt.php&ei=gvy4UbGdOKbF0QWEooEI&bvm=bv.47810305,d.ZGU&psig=AFQjCNFQRdizUQt5pj3seDcwZv42Dg3Uxw&ust=1371164121307421


fabricació. Es considera que els fons no estan sotmesos a esforços en condicions 
normals de servei i per tan, només han de suportar per si mateixes les càrregues 
previstes. Sobre aquesta base es constitueix el propi fons del dipòsit fet de plaques 
d'acer amb un gruix menor a l'usat en el cos, això és possible, degut a la base en que es 
prepara el terreny la quals suportarà el pes de la columna del producte, a més, la funció 
del fons format per xapes d’acer és aconseguir l'hermeticitat perquè el producte no es 
filtri per la base. 

Teòricament, una placa prima de metall es capaç de suportar la flexió i la càrrega de 
compressió que es genera a la perifèria del fons pel pes del cos que descansa sobre 
aquesta secció, però per prevenir deformacions en soldar, s’utilitzaran plaques que 
tinguin un gruix mínim nominal de 6.3mm . (1/4plg.), 49.8 Kg / m, excloent qualsevol 
corrosió permissible especificada per l'usuari. 

El fons haurà de ser d'un diàmetre més gran que el diàmetre exterior del tanc, si més no, 
51mm. (2 polzades). Més el gruix del fil de soldadura de la unió entre el cos i el fons. 
Les plaques amb les que es faci el fons hauran de tenir preferentment una amplada de 
1,829 mm. (72 polzades.) Amb una longitud comercial que el fabricant obtingui al 
mercat amb la qual pugui manejar al seu taller o en el camp sense problemes. 

El mètode de construcció del fons serà amb plaques encavalcades, això es fa amb la 
finalitat d'absorbir les deformacions sofertes pel fons si les plaques fossin soldades al 
límit hi hauria risc de trencament. 

Per la placa de fons del tanc tindrem un espessor mínim de 6mm. més el sobre gruix per 
corrosió de 1.6mm. sent un total de 7.6mm. Agafant una xapa normalitzada de 7,9 mm. 
L’ample recomanat per a les planxes rectangulars segons l’API 650 és de 1800mm. 
d’amplada mínima. Les planxes poden sobrepassar el perímetre del tanc i seran soldades 
d’acord a la imatge 3.3.9 

 

 

Imatge 3.3.9 Soldadura placa de fons. Font [API-650] 
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3.3.7 Cubeta i sistema de filtració. 

El cubeta és un recipient completament estanc que envolta el tanc. La seva missió es la 
de recollir possibles vessaments o abocaments durant l'emmagatzematge o el 
transvasament de productes perillosos evitant així la contaminació del medi ambient.  

Complint amb tota la normativa del MI-IP02 article 19, el tanc disposarà d’un cubeta de 
retenció amb un volum igual al del tanc, 25000m³. Ja que el cubeta només contindrà un 
únic tanc. Les mesures de la cubeta seran de base quadrada de 100m. x 100m. i  2.5m. 
d’alçada.  Els murs de contenció es construiran d’un material no combustible i resistent 
a la pressió del gasoil, estaran fets de formigó amb mallat interior i tant les parets del 
lateral com el fons seran impermeables. La unió de la paret i el terra de la cubeta no ha 
de ser en angle recta, sinó que ha de tenir un petit arc de circumferència, d’aquesta 
manera l’impacta del combustible serà el menys brusc possible i evitar també la creació 
d’electricitat estàtica amb el seu conseqüent risc d’incendi. 

Tal com indica la normativa les vies d’accés de la perifèria tenen una amplada mínima 
de 4 metres i una altura lliure de 4,5m. La paret nord estarà tocant al camí d’accés al 
recinte.  

El fons de la cubeta tindrà una pendent del 1% i la part mes baixa es dirigirà cap 
al embornal de drenatge, de manera que tots els possibles vessaments vagin cap aquí. 
L’embornal disposarà duna reixeta de recollida de sòlids, aquest embornal pot servir per 
a presa de mostres. Se li ha previst una xarxa de canonades de 200 mm. de diàmetre pel 
drenatge, la canonada travessarà el mur de la cubeta en el punt més baix, proveït d’una 
vàlvula que estarà normalment tancada per a poder retenir un vessament abans de que 
passi cap a la xarxa de clavegueres. Segons el resultat de l’anàlisi del líquid recollit en 
el embornal, s’actuarà sobre la vàlvula que ha d’evacuar be cap al col·lector d’aigües 
netes o si existeix contaminació es procediria a passar-ho al tanc de recollida de residus. 

Les canonades que no estiguin enterrades, seran les d’aprovisionament i descàrrega, 
aniran connectades al tanc el mes directament possible. L’estanquitat del pas de les 
canonades a través dels murs de la cubeta s’assegurarà mitjançant dispositius de 
material incombustibles i hauran de permetre la lliure dilatació de les canonades. La part 
interior de la cubeta quedarà neta de qualsevol material màquina o objecte i les bombes 
sempre estaran situades a l’exterior de la cubeta de retenció. 

Les xarxes de drenatge s’efectuaran per a proporcionar una adequada evacuació de les 
aigües hidrocarburades, de pluja i del servei contra incendis. 

El diàmetre de les canonades subterrànies per la xarxa de drenatge seran de 250mm. i la 
profunditat de la instal·lació serà de 600 mm. mesurats des de la generatriu superior de 
la canonada fins el nivell del terreny. 

En els encreuaments dels carrers de pas i les zones limítrofes a la cubeta on hi pugui 
haver vehicles pesats, les canonades de drenatge es situaran a 1m de profunditat. 

Càlcul d'un tanc cilíndric d'emmagatzematge de gasoil Pàgina 30 
 



Les xarxes de drenatge de les aigües hidrocarburades disposaran de sifons per evitar la 
sortida de gasos. Els drenatges hauran de construir-se de manera que no produeixin 
filtracions al terra i el seu disseny ha de permetre una neteja fàcil de dipòsits i 
sediments. 

 

3.3.8 Boques d’home. 

El tanc de gasoil compta amb sis boques d’home per permetre l’entrada d’operaris i 
realitzar el manteniment necessari. 

S’instal·laran tres boques a la paret del tanc i tres al sostre, situades estratègicament per 
afavorir l’entrada de llum a l’interior.  

 

 

Imatge 3.3.10 Boca d’home. Font [Marlia ingenieros] 

 

3.3.8.1 Boques d’home del sostre. 

Característiques de les boques d’home del sostre. 

Diàmetre nominal de la boca mm (in) 600 (24) 
Diàmetre de l’obertura mm (in) 600 (24) 
Diàmetre de la tapa mm (in) 750 (30) 
Dinàmetre de la circumferència de cargols 
mm (in) 690 (27 1/2) 

Nombre de cargols 20 
Diàmetre de la junta mm (in) Interior  600 (24) 

Exterior 750 (30) 
Diàmetre de l’orifici a la placa del sostre mm 
(in) 615 (24 5/8) 

Diàmetre de l’orifici a la placa del sostre mm 
(in) 1150 (46) 

 

Taula 3.3.4 Boques d’home del sostre. 
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3.3.8.2 Boques d’home de la paret vertical del tanc. 

Característiques de les boques d’home de la paret del tanc. 

Diàmetre nominal de la boca mm (in) 750 (30) 
Diàmetre de l’obertura mm (in) 750 (30) 
Diàmetre de la tapa mm (in) 800 (31 1/2) 
Dinàmetre de la circumferència de cargols 
mm (in) 775 (30 1/2) 

Nombre de cargols 30 
Diàmetre de la junta mm 
(in) 

Interior 750 (30) 
Exterior 885 (35 3/8) 

Diàmetre de l’orifici a la placa del sostre mm 
(in) 765 (30 3/8) 

 

Taula 3.3.5 Boques d’home de la paret vertical del tanc. 

 

3.3.9 Sistema d’accés al tanc. 

El sistema d’accés al tanc ha de constar d’una escala de servei fabricada amb ferro i 
tractament galvanitzat en calent per a la 
seva major durabilitat lleugeresa i resistència,  emplaçada per mitjà de 
mènsules tipus bigues en volada a la paret exterior del tanc industrial. L'estructura 
es caracteritza per combinar esglaons i plataformes de descans en 
reixa d'acer desplegat amb dibuix antilliscant, igual que les plataformes de descans, 
que permet escórrer ràpidament l'aigua. A més compta amb una barana d’ 1 m. d’alçada 
de seguretat que cobreix el perímetre exterior de l'escala oferint la major protecció 
als usuaris, està realitzada en ferro amb barrots i passamà cilíndric que facilita la 
còmoda aprehensió per part dels usuaris i ofereix major protecció. En tots els casos 
s'aplica un tractament de galvanitzat en calent per a major protecció i durabilitat de 
l'estructura. 

Tota la normativa mínima a aplicar que contempla l’API-650 per a les distàncies en el 
procés de la construcció de les escales es pot veure en l’apartat d’annexos. Es tindrà 
cura del espai entre graons de les escales que tindran una alçada adequada per evitar 
l'esforç innecessari de distància entre ells i es col·locarà una plataforma plana de 
seguretat per descansos o per cas de caiguda d’algun operari 7,5 m. d’alçada. 
Els esglaons  hauran d’estar soldats al tanc per la qual cosa s’hauran de fer proves 
exhaustives de resistència per poder assegurar el pes d’un home que pugui pujar per la 
escala. 

La funció d’aquesta escala consisteix a l’accessibilitat de la part superior del tanc per 
possibles reparacions ja sigui a la superfície del tanc o als dispositius contra incendis. 
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El material dels accessoris i els equips dels tancs tindrà les mateixes característiques 
mecàniques, o al menys, iguals a les del propi tanc, i s’ha de muntar de tal forma que no 
existeixi risc de sotmetre a tensions anormals en cas de dilatació o assentament al terra. 

Pel que fa la construcció s’ha de tenir cura dels espais mínims per als operadors que hi 
ha en el tanc i evitar interferència amb instruments o broquets.  

Les característiques tècniques de les escales són les següents: 

- Tots els components seran metàl·lics. 

- La mesura dels esglaons serà de 800 mm. de llargada per 230 mm. de ample i 
una alçada entre ells de 220mm. 

- Serà de material antilliscant. 

- L’altura de la barana serà de 1067 mm. 

- L’altura del sòcol serà de 76 mm. 

- L’estructura complerta serà capaç de suportar una càrrega concentrada de 453 
Kg. aplicada en qualsevol direcció. 

- L’angle de l’escala serà de 50º i mantindrà una elevació uniforma en tot el tram. 

 

 

Imatge 3.3.11 Escales del tanc. Font [www.eleveescaleras.com] 
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3.4 Estació de bombeig. 

En el següent apartat es tractarà tot el que fa referència al sistema d’aprovisionament del 
tanc. Sota unes condicions previstes de funcionament, es realitzaran els càlculs per a 
determinar el tipus de bomba i tots els paràmetres que impliquen la mecànica de fluids 
que té la instal·lació. 

 

3.4.1 Canonades per a gasoil. 

En  aquest apartat s’especificaran tots els aspectes relacionats a la hora de dissenyar i 
seleccionar les diferents classes de canonades. 

Les canonades s’atendran a les especificacions del Real Decreto 15/62/1998 de 17 de 
Julio, pel que es modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02  “ Parques 
de Almacenamiento de Líquidos   Petrolíferos”  i  segons l’article 15. 

 

3.4.1.1 Material. 

Les canonades dissenyades en el cos d’aquest projecte són les destinades a transportar el 
gasoil des de la planta fins al tanc. El material escollit és l’acer al carboni comercial, 
que és un aliatge de composició química complexa. A més del ferro i el carboni, que 
eleva la resistència a la tracció, incrementa l’índex de fragilitat en fred i fa que 
disminueixi la tenacitat i ductilitat, hi ha molts elements com ara el magnesi, el silici 
crom, níquel i coure, que el fan adequat considerant les propietats del fluid de la planta. 

El càlcul de les canonades s’ha fet tenint en compte les característiques físico-químiques 
del gasoil, les temperatures i pressions màximes a les que haurà de treballar. Així com 
els moviments per dilatació i contracció de tal manera que siguin absorbits pels canvis 
de direcció i punts d’ancoratge evitant en la mesura del possible les juntes d’expansió. 
Tanmateix l’API-650 marca la normativa a la qual s’ha d’ajustar, aquestes són: ASTM A 
36M/A 36. ASTM A 131M/A 131. O API 5L. 

 

3.4.1.2 Preparació de les canonades i distribució. 

Abans de realitzar el procés de muntatge s’ha de realitzar un decapat interior per a 
netejar les partícules i l’òxid que hi pugui haver en les canonades. Igualment serà 
aconsellable dur a terme una neteja per la part exterior amb la finalitat d’eliminar tota la 
oxidació possible de la capa superficial. 
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Els feixos de canonades seran aeris i recolzats sobre suports fixes evitant així que les 
canonades puguin sofrir algun moviment lateral, i s’hauran de mantenir lliures d’herbes 
de manera que quedi un espai lliure entre les canonades i el terra. A més a més es 
deixarà un metre ambdós costats dels racks exempta d’herbes i materials combustibles 
per evitar que un possible incendi d’aquestes i que afecti a les canonades.  

En les proximitats dels dipòsits s’ha de disposar de punts d’ancoratge fixes per a que 
descarreguin les tensions i obligui a que les dilatacions s’efectuïn en els elements 
previstos per aquest fi. 

En la instal·lació es tindrà present que les canonades que transporten Gasoil es 
muntaran en feixos paral·lels deixant entre ells una distància proporcional al seu 
diàmetre i que anul·li qualsevol influència entre elles. 

 

3.4.1.3 Dimensionat. 

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. La unió de cadascun 
dels trams es farà alternant dos trams de soldadura i una brida. 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, ja que si no s’hagués fet una bona desgasificació 
podria donar lloc a incendis o altres problemes. No obstant és bo utilitzar l’ús de brides 
a lo estrictament necessari per reduir les possibles fugues i s’hauran de mantenir sempre 
netes de la vegetació que hi pugui créixer. Les brides tindran una mida nominal de 16” 
amb les següents característiques que es poden apreciar a la següent taula  3.4.1. 

 

Diàmetre 
nominal 

(Polzades) 

Diàmetre 
exterior 

(mm) 

Gruix 
(mm) 

Nombre de 
forats 

Diàmetre 
dels 

forats 
(mm) 

Brida amb coll 
per soldar 

Schedule 40 
(mm) 

16” 406,4 30,2 12 25,4 277,4 
 

Taula 3.4.1 Dimensió brides. 

 

Les canonades destinades al transport de gasoil s’han dissenyat per a un cabal de 1500 
m³/h  (0.416 m³/s en unitats del S.I.), seguint les normes API i perfils estàndards.  
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Les canonades són tubs fabricats segons les normes estàndards de l’Institut Americà de 
Gasoil (API). El diàmetre extern de qualsevol canonada és igual per a qualsevol pes, el 
que varia és l’espessor de la paret. Les canonades de 12” i menors és denominen per un 
diàmetre nominal que s’aproxima però no es igual al diàmetre intern d’una llista 
“Schedule” o pes estàndard. Les canonades de 14 “ o majors tenen els diàmetres externs 
igual als diàmetres nominals. El gruix de la paret ve expressat en termes del número de 
la llista “Schedule o cèdula”.  La norma ANSI B36.10 tabula diàmetres des de 1/8” 
(10.3mm) fins  a 36” (914 mm)  

L’Schedule calculat per la canonada d’aquest projecte i segons taules de canonades 
comercials d’acer ANSI B36.10 1970 tenim un diàmetre nominal de 16” amb un gruix 
de paret de 406.40 mm.  i un Schedule de 20. 

 

 

Taula 3.4.2 Dimensió canonades 

 

3.4.1.4 Altres característiques de les canonades. 

La càrrega i descàrrega del tanc es farà per la part inferior i mitjançant una unió 
permanent a les canonades. En cap cas es pot fer us de tubs flexibles. 

D’acord amb l’article 25 del Real Decret 1562/1998 les canonades tindran una 
connexió permanent a la presa de terra que es farà mitjançant unions soldades o 
cargolades a les canonades, aquesta unió es protegirà i aïllarà mitjançant pastes epoxi i 
cintes aïllants. Per la presa de terra es tindrà en compte l’especificat en l’informe UNE 
109.100. 

El rack de canonades d’abastiment  està situat en la part dreta de la nau recolzats amb 
suports al terra. D’aquí es derivarà la canonada secundaria per a omplir el tanc T-001, 
com es pot veure en el plànol T-002.  

Schedule 
 

Diàmetre nominal 
 

Diàmetre exterior Gruix de paret Pes del tub 

20 

Polsa
des 
(in) 

Mil·límetres 
(mm) 

Polsades 
(in) 

Mil·límetres 
(mm) 

Polsades 
(in) 

Mil·límetres 
(mm) 

Lliur
e/peu 

Kg/
m 

16 400 16 406.40 0,312 7,92 52,2
7 

77.
83 
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La bomba de gasoil estarà junt amb el quadre de vàlvules de distribució, tot el grup es 
defineix com a estació de bombeig. El terra de l’estació de bombeig disposarà d’un 
drenatge adequat per eliminar eventuals fugues de producte. 

 

3.4.2 Dimensionat del sistema de bombeig. 

Per a fer el dimensionat de tot el sistema de bombeig que transporta el gasoil, sota les 
condicions previstes que es comentaran més endavant, s’han dut a terme els següents  
passos: 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 manomètrica 
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, en període estès (quasiestàtic) a mesura que el 
règim de flux varia amb l’ompliment i buidatge del tanc. Tots aquests passos estan 
descrits amb més detall a continuació. 

 

3.4.3 Càlcul del nombre de Reynolds. 

Primer de tot es necessita calcular el número de Reynolds per tal de poder conèixer el 
règim de flux que circula per les canonades. Ens dona un resultat de 458666,66 
adimensional, podem apreciar que és un regim turbulent, això vol dir que el moviment 
del fluid que es dóna és de forma caòtica, per tant les partícules es mouen 
desordenadament i les trajectòries de les partícules es troben formant petits remolins 
aperiòdics, com ara l'aigua en un canal de gran pendent. A causa d’això, la trajectòria 
d'una partícula es pot predir fins a una certa escala.             

 

 𝑅𝑒 = 𝑉· 𝐷
ν

  [4.1] 

On:  

Re : nombre de Reynolds adimensional. 

V : velocitat mitjana de flux [m/s]. 

D : diàmetre de la canonada [m]. 

ν : viscositat cinemàtica [m2/s]. 
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3.4.4 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 [4.2]. 

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. 

 

𝑓 =  1,325

(ln[(
𝜀
𝐷
3,7+

5,74
𝑅𝑒0,9)]2

  [4.2] 

On: 

f  : factor de fricció de Darcy-Weisbach. 

D: diàmetre [m]. 

Re : nombre de Reynolds [adimensional]. 

ε : rugositat absoluta del material de la canonada [m]. 

 

3.4.5 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 trobar 
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, que són les que es produeixen per accessoris 
com colzes, vàlvules, T, etc. La suma d’aquestes dues pèrdues són les pèrdues de 
càrrega totals.  

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. Els accessoris de la instal·lació consten de: 1 colze a 90º, 2 vàlvules de 
comporta obertes i una té. La longitud equivalent total dels 4 accessoris és de 0,86 
metres de canonada recte.  
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Per a calcular les diferents longituds equivalents segons el diàmetre i l’accessori 
s’utilitza la fórmula 4.3. Consisteix en multiplicar el diàmetre pel coeficient assignat a 
cada accessori. La taula dels diferents accessoris i dimensions es troba en els annexes. 

𝐿𝑒𝑞 = 𝐷 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓.𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖.  [4.3] 

On: 

 Leq: Longitud equivalent [metres de canonada recte]. 

 D: Diàmetre [m]. 

 Coeficient Accessori: Coeficient segons taula [m]. 

 

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. 

 

𝐻𝐿𝑡𝑜𝑡 = 𝑓 �𝐿+𝐿𝑒𝑞�
𝐷

𝑣2

2𝑔
  [4.4]                 

On: 

HLtot = Pèrdues de càrrega totals [m]. 

f = Coeficient de fricció, adimensional 

L = Longitud lineal de canonada [m]. 

Leq = Longitud equivalent d’accessoris [m]. 

D = Diàmetre [m]. 

v = Velocitat del fluid  [m/s]. 

 

3.4.6 Càlcul de l’alçada manomètrica de la bomba. 

Mitjançant la fórmula [4.3] de 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.  
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𝑃1
𝛾

+ 𝑧1 + 𝑣12

2𝑔
= 𝑃2

𝛾
+ 𝑧2 + 𝑣22

2𝑔
+ ℎ𝑙 − ℎ𝑏            [4.3]  

 

 

on: 

 P:  Pressió [Pa]. 

 γ: Pes específic [N/ m³].  

 z: Alçada [m]. 

 g: Gravetat [m2/s]. 

 v: Velocitat del fluid [m/s]. 

 hl: Pèrdues de càrrega per fricció [m.c.f.]. 

 hb: Alçada manomètrica [m]. 

 

3.4.7 Instal·lació de bombeig. 

El conjunt de bombes per la transferència de líquids petrolífics, segons senyala el 
Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, es troba reunides en un recinte anomenat 
estació de bombeig. 

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, producció i distribució, degut a que és capaç de bombejar un gran 
capacitat de cabal per tal de minimitzar els temps de càrrega, fet de gran importància per 
a poder omplir el tanc amb celeritat i també perquè ens proporciona l’alçada adequada 
segons requereix la instal·lació. Tanmateix la bomba també és especifica per al 
transport d’hidrocarburs i aprovada per API 610 (normativa API referent a les bombes). 
Altres avantatges que ofereixen aquests models de bombes són una gran seguretat, 
llarga vida útil i fiabilitat de funcionament. 
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Imatge 3.4.1 Bomba cambra partida axial. Font [Goulds pump] 

 

 3.4.7.1 Selecció de la bomba. 

Per a triar la versió i el rodet més adequat de l’amplia varietat que hi ha dins del mateix 
model s’ha utilitzat el programa que subministra el fabricant per a poder triar i acabar 
d’ajustar la bomba a la instal·lació. 

Per tal de poder calcular la corba s’ha d’introduir prèviament totes les especificacions 
del líquid com són el cabal, alçada de la instal·lació, freqüència elèctrica, la gravetat 
especifica, viscositat,  temperatura,  model de la bomba i velocitat de gir de la bomba. 
Tots els valors que es mostren en la imatge següent estan justificats en l’apartat de 
càlculs.  
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Imatge 3.4.2 Programa dimensionat de la bomba Font .[ Pump Selection software] 

 

El pas següent es triar la mida de la bomba dins del mateix model 3610. El software 
proporcionat pel fabricant ens mostra tota una sèrie de possibles muntatges segons 
velocitat i dimensions, cadascuna d’elles amb una corba de funcionament diferent. Per a 
fer l’elecció més adequada s’han seleccionat les que oferien un rendiment més elevat i 
s’ha procedit a estudiar la seva corba.  

 

Imatge 3.4.3 Llista de diferents versions de la bomba 3610 Font. [ Pump Selection 
software] 

Després d'observar tots els models oferts s’ha escollit la dimensió de 16 x 18-18L,  ja 
que proporciona un rendiment força elevat del 80,5% . Tot i no ser la mida més eficient 
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en quan a rendiment és la que ens serveix per la impulsió del Gasoil de forma més 
idònia ja que segons la ubicació del punt de funcionament dins la corba ens permet uns 
marges més amplis en cas de necessitat d’un augment de cabal en front la resta de les 
altres mides proposades.  

En la imatge 3.4.4 es poden veure representades totes les corbes segons les diferents 
mides de rodets que subministren per les dimensions de la bomba prèviament 
seleccionades. Per les nostres necessites de cabal i alçada s’ha triat el rodet de 419 mm  
ja que té el punt de funcionament de la bomba, indicat en vermell, que coincideix 
exactament sobre la corba.  

En el punt de funcionament on es correspon una alçada de 17 m de fluid i 1500 m³/h de 
cabal, s’observa que el rendiment és del 80,5%, subministra una potència de 87,7 kW i 
un NPSH de 4 m.  

En el diagrama de la imatge 3.4.4 es pot observar la corba característica subministrada 
pel fabricant de la bomba triada per a impulsar el gasoil al tanc.  

 

 

Imatge 3.4.4 Corba característica bomba. Font [Pump Selection software] 

 

3.4.7.2  Factor de correcció de la viscositat. 

El programa utilitzat per a trobar la corba adequada presenta el problema que a l’hora de 
fer els càlculs utilitza la viscositat de l’aigua, en lloc de la del gasoil que és menor. És 
per això que en un principi fa pensar que caldria utilitzar la gràfica de la imatge 3.4.5 
per a corregir la viscositat de l’aigua d’1 cSt en front la del gasoil de 3 cSt. No obstant 
es pot apreciar a la gràfica que per sota dels 4,3 cSt no necessita correcció perquè està 
fora del rang que contempla la gràfica i per tant es pot concloure que la diferència de 
viscositats es menyspreable.  
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Imatge 3.4.5 Corbes de correcció de la viscositat. Font [Itt, Goulds Pumps] 

 

3.4.8 Representació de la instal·lació en l’Epanet. 

Un cop feta l’elecció de la bomba i obtinguda la seva corba característica utilitzarem un 
programa informàtic anomenat Epanet, que  és un programa per computador per a 
l'anàlisi de sistemes de distribució d'aigua potable. El programa és de domini públic i és 
desenvolupat per l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. El programa 
és capaç de treballar amb període estès (quasiestàtic) de simulació hidràulica i el 
comportament de la qualitat de les aigües dins d'una xarxa pressuritzada. 

Mitjançant la introducció de les característiques de la bomba permet calcular tot una 
sèrie de paràmetres de la instal·lació.   

El primer pas a l’hora d’utilitzar el programa és fer una simulació de la instal·lació en 
estat estacionari, la qual consta de 4 elements com es pot observar en la imatge 3.4.6. : 2 
embassaments una bomba i les canonades de connexió entre ells.  Per a simular el rack 
de canonades que subministren el gasoil de forma constant i el tanc s’ha utilitzat un 
embassaments en estat estacionari . 

Encara que el programa considera aigua per defecte, permet la modificació de la 
densitat i viscositat del líquid, per lo que s’ha pogut adaptar per a treballar amb gasoil 
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Imatge 3.4.6 Esquema de la instal·lació. Font. [Epanet] 

 

Per a la impulsió del fluid s’utilitza la bomba prèviament escollida en la qual s’ha 
d’introduir el cabal en funció de l’alçada que ens pot subministrar, en la imatge 3.4.7 es 
pot apreciar la corba que representa el programa.  

 

 

Imatge 3.4.7 Representació corba característica de la bomba. Font .[Epanet] 

 

Pel que fa a les canonades consta de 35 metres de canonada de distancia entre el tanc, 
l’estació de bombeig i el rack de canonades i degut a que l’Epanet no contempla les 
pèrdues de carrega per accessoris se li han sumat com a longitud equivalent. També s’ha 
introduït el diàmetre de les canonades de 400 mm calculat perquè s’ajustés a la velocitat 
del fluid que circula i la rugositat del material de les canonades que donat que és acer 
comercial li correspon  0.00013. Els càlculs gràfics per a obtenir aquest valor estan en 
l’apartat de càlculs punt 4.2.5. 
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Imatge 3.4.8 Propietats canonada. Font [Epanet] 

 

3.4.8.1 Resultats obtinguts. 

En la imatge 3.4.9 es presenten els informes que obté el programa un cop fet la 
simulació de la posta en marxa del sistema. S’observa 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, apartat 3.3.6. 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.  

 

 

Imatge 3.4.9 Resultats finals obtinguts. Font [Epanet] 
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Tot i que la pressió inicial que surt de planta és de 1,5 m.c.a. aquesta podria ser que 
variés o que no sempre es mantingués constant. En la taula següent es mostren diferents 
valors de pressió que hi podrien haver. Cal dir que el rang de pressió per a que el 
sistema pugui funcionar de forma segura està entre 0 i 2 m.c.a. 

 

Pressió 
relativa 
(m.c.a.) 

Cabal  (m³/h) Hb (m) 
Rendiment 

(%) 
 

Temps 
d’ompliment 
tanc (hores) 

0 1370,96 18,33 77 18h. 14min. 
1 1495,85 17,45 80 16h. 43min. 

1,5 1557,49 17,07 80,5 16h. 3min. 
2 1616,6 16,68 83 15h. 27min. 

 

Taula 3.4.3 Rang de possibles pressions de treball 

 

Tots aquests càlculs estan contrastats en l’apartat final de càlculs on es pot comprovar 
que dóna el mateix resultat fet de forma analítica.  

 

3.4.9 Simulació de descàrrega. 

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. 

 

Imatge 3.4.10 Representació del sistema de descàrrega del tanc. Font [Epanet] 
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En la imatge 3.4.11 es mostra les lleis de control que s’han hagut d’introduir prèviament  
per a regular la posada en marxa i parada de la bomba. 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. 

 

 

Imatge 3.4.11 Lleis de control de la bomba. Font [Epanet] 

 

El gràfic de la imatge 3.4.12 representa les hores en que el tanc s’estarà buidant, es pot 
observar que estarà subministrant cabal una vegada al dia i durant 7 hores. El cabal de 
demanda bàsica introduït en el nus es correspon a 1000 m³/h però aquest cabal es veurà 
com fluctua durant la descàrrega ja que menys la primera hora, la resta tenen un factor 
multiplicador que n’augmenta el cabal. Tot aquest consum acumulat al llarg de les hores 
de buidatge fa que el nivell del tanc arribi a la l’alçada mínima preestablerta per tal que 
la bomba es posi en funcionament per a tornar a omplir-lo. 
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Imatge 3.4.12 Editor de corbes de modulació. Font [Epanet] 

 

En el gràfic de la imatge 3.4.13 es 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. 

 

 

Imatge  3.4.13 Cabal que subministra la bomba. Font [Epanet] 
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La corba de la imatge 3.4.14 es mostra el nivell de gasoil en el tanc. Es pot observar que 
el tanc es buida fins a assolir els 7 metres punt en el qual es dispara la bomba i torna a 
omplir el tanc.  

 

Imatge 3.4.14 Nivell de gasoil en el tanc. Font [Epanet] 

 

En la imatge 3.4.15 hi ha representa la demanda en el nus. Es pot observar que el cabal 
varia en funció de la demanada sol·licitada segons els factors multiplicadors establerts 
anteriorment.  

 

Imatge 3.4.15 Cabal de buidatge en el nus 2. Font [Epanet] 
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3.5  Elements de control. 

En aquest apartat es tractarà sobre els diferents instruments utilitzats en la instal·lació 
per a mesurar i controlar el flux del cabal. Alguns dels sistemes que es faran servir son 
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. 

 

3.5.1 Elements de mesura de cabal. 

Per tal de saber en tot moment el cabal que circula per les canonades cal instal·lar un 
mesurador de cabal. En el cas d’aquest projecte s’ha optat per un mesurador de cabal 
per ultrasons, ja que ofereixen unes millors característiques com poden ser gran 
estabilitat, alta rendibilitat, elimina el manteniment, és un mètode no intrusiu, no té parts 
mòbils i no ofereix pèrdues de pressió ni cavitació.  

El mesurador de cabal escollit es de la marca KROHNE model Altosonic III aprovat per 
a l’API-650 i específic per a hidrocarburs com el gasoil i plantes petroquímiques. 
Aquest mesurador és fabricat amb diversos diàmetres  comercials per tal d’adaptar-se bé 
a la canonada. Algunes de les característiques d’aquest mesurador de cabal són que  
facilita el diagnòstic integrat en l’equip, té un ampli rang dinàmic, és lleuger i compacte, 
és capaç de fer una mesura de flux bidireccional i té una fàcil integració amb qualsevol 
tipus de flux. 

 Al ser un tipus de mesurador no intrusiu i sense parts mòbils no presenta desgast, ni cap 
manteniment periòdic. Tanmateix tampoc hi ha pèrdua de pressió ni perills de que es 
produeixi cavitació. 
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Imatge 3.5.1 Mesurador de cabal per ultrasons. Font [KROHNE] 

 

3.5.2 Elements de mesura de pressió. 

A la sortida de la bomba de l’estació de bombeig, es disposarà d’un manòmetre per 
indicar i verificar en tot moment que la pressió de la bomba és la correcta. És un 
instrument que només s’utilitzarà per veure’l a planta, no des de  la sala de control. 

 

Imatge 3.5.2 Manòmetre Font [Mtmltd] 
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3.5.3 Elements de control de nivell. 

Al tanc s’emprarà un mesurador de nivell de tipus radar. Ja que es una manera fàcil de 
saber el nivell de fluid que hi ha dins el tanc en tot moment. S’ha seleccionat un radar 
de la marca Endress Hauser i el model és el Micropilot M FMR245. 

 

Tipus de connexió 2 cables 
Precisió ± 2 mm 
Temperatura ambient De ‐40 a 80 ºC 
Temperatura procés De ‐40 a 150ºC 
Rang de pressions Atmosfèrica a 16 bar 
Material de la cara a 
procés 

PTFE (plàstic) 

Tipus de connexió Brida plana 
Diàmetre DN 200 
Tipus de senyal 4/20 

 

Taula 3.5.1 Característiques del nivell de radar. 

 

Alguns dels avantatges d’aquest instrument de mesura són: 

- No presenta un cost molt elevat 

- És una alternativa real a la mesura per flotadors i elements de desplaçant.  

- La connexió mitjançant tecnologia de 2 fils redueix els costos de cablejat i permet 
una fàcil implementació en els sistemes existents.  

- Mesura sense contacte del producte i és gairebé independent de les propietats 
del producte. 

- Fàcil maneig en el lloc a través de menús, pantalla alfanumèrica. Fàcil posada en 
servei, documentació i diagnòstic mitjançant programari operatiu Endress + Hauser  

- Té una precisió molt acceptable  

- Aquest radar també té la possibilitat de programar un parell d’alarmes: una de baix i 
una d’alt nivell. 
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Imatge 3.5.3 Radar model Micropilot series. Font [Micropilot] 

 

3.5.4 Alarmes d’alt i baix nivell. 

Per a poder mesurar el nivell del tanc i donar una senyal d’obertura a la canonada 
corresponent, s’usarà un mesurador de la casa Endress Hauser. Aquest mesurador 
s’utilitzarà en els nivells requerits segons les característiques del dipòsit. El model és el 
Liquiphant M-FTL51C que es caracteritza per a tenir un baix cost de posada en marxa, 
no tenir peces mecàniques mòbils i no tenir desgast amb la conseqüent llarga vida del 
producte que això suposa. 

Segons ITC MIE-APQ 1: «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles» 
Quan l'excés d'ompliment pugui produir danys al recipient o instal·lació, per fallada dels 
sistemes esmentats en el paràgraf anterior, es pot disposar d'un sistema d'emergència 
que aboqui l'excés de líquid a la cubeta o a lloc segur. 

 

Tipus de connexió 2 cables 
Precisió - 
Temperatura ambient - 
Temperatura procés De -50 a 150ºC 
Rang de pressions Atmosfèrica a 40 

bar 
Material de la cara a 
procés 

PFA (plàstic) 

Tipus de connexió Brida plana 
Diàmetre DN 50 
Tipus de senyal 4/20 

 

Taula 3.5.2 Característiques del detector de líquid. 
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Imatge 3.5.4 Alarma nivell Liquiphant M. Font [Endress+Hauser] 

 

3.5.5 Elements d’indicació de temperatura. 

Donat que la temperatura és un factor molt important, s’ha de poder fer-ne una lectura 
de forma senzilla i ràpida i saber així, la temperatura que hi ha en tot moment en el tanc. 
Per tal d’aconseguir-ho, s’emprarà un termopar, que es tracta d’un aparell compost per 
un transductor format per la unió de dos metalls diferents que produeix un voltatge, que 
és funció de la diferència de temperatura entre un dels extrems denominat "punt calent" 
o unió calenta i l'altre anomenat "punt fred" o unió freda. 

El tipus de Termopar elegit és de la casa National Instruments i el model és el T-Type 
Thermocouples: 

 

Tipus de connexió 2 cables 
Precisió +- 1E-02 ºC 
Temperatura ambient - 
Temperatura procés De -200 a 482 ºC 
Rang de pressions Atmosfèrica a 24 

bar 
Material de la cara a procés PTFE 
Tipus de connexió Brida plana 
Diàmetre DN 50 

 

Taula 3.5.3 Característiques Termopar 

  

S’ha utilitzat el Termopar ja que té un rang de temperatures molt elevat, és barat, dur, 
fiable i acostuma a tenir pocs errors de precisió 
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Imatge 3.5.5 Termopar tipus T. Font [www.National Instruments.com] 

 

3.5.6 Vàlvules de control. 

En el tram d’instal·lació que ocupa l’estudi d’aquest projecte es muntaran tres vàlvules, 
una electrovàlvula de control del fluid en la derivació de la canonada principal i dos 
vàlvules de comporta per a poder aïllar la bomba i poder fer les reparacions i tasques de 
manteniment vessant el mínim gasoil possible. 

 

3.5.6.1 Electrovàlvula papallona. 

La electrovàlvula estarà situada en la té que connecta el rack de canonades principal a la 
derivació que alimenta el dipòsit, actuarà permetent l’obertura o tancament del tram des 
del rack de canonades principal fins al tanc. La electrovàlvula te la característica que 
mitjançant la corrent elèctrica subministrada a un solenoide pot transformar l’energia 
elèctrica en energia mecànica per a obrir o tancar la comporta. A més a més permet ser 
accionada a distancia sense necessitat que l’operari es desplaci per obrir-la o tancar-la.  
El model  que es fa servir és una vàlvula de papallona  de la marca QuarterMaster. 

 

Les vàlvules de control consten bàsicament de dues parts que són: la part motriu o 
actuador i el cos.  

- Actuador: també anomenat accionador o motor, pot ser pneumàtic, elèctric o 
hidràulic, 

- Cos de la vàlvula: aquest aquesta proveït d'un obturador, el seient del mateix i 
una sèrie d'accessoris. La unió entre la vàlvula i la canonada pot fer-se per mitjà 
de brides soldades o roscades directament a la mateixa. 

Les aplicacions més comunes de les vàlvules de papallona són en general per a controlar 
líquids,  gasos, pastes semi líquides i líquids amb sòlids en suspensió. 
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La raó per al qual s’ha triat aquest tipus de vàlvula són pels seus avantatges com poden 
ser parell d’accionament baix, poca pèrdua de càrrega un cop oberta i bon preu per a 
dimensions vàlvules grans.  

 

 

Imatge 3.5.6 Electrovàlvula papallona. Font [www.products.uscosupply.com] 

 

3.5.6.2 Vàlvula comporta. 

Les altres dos vàlvules seran per a poder aïllar la bomba i ser reparada en cas que hi 
hagués algun mal funcionament o simplement per a dur a terme les operacions de 
manteniment. Aquestes vàlvules s’hauran d’accionar manualment per l’operari en 
planta. Les dues vàlvules seran les mateixes i per a dur a terme aquesta funció s’ha triat 
unes vàlvules de comporta ja que la seva funció no serà de regulació sinó que sempre 
estaran en posició oberta menys quan hi hagi la necessitat de tallar el corrent del gasoil. 

La vàlvula triada es de la marca Nibco model F-617 de 14 polsades. S’ha triat aquesta 
marca ja que fabrica vàlvules suficientment grans per les dimensions de la canonada. 
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Imatge 3.5.7 Vàlvula comporta. Font [www.nibco.com] 

 

Una vàlvula de comporta funciona aixecant una comporta o fulla (la qual pot ser rodona 
o rectangular) permetent així el pas del fluid. 

El que distingeix les vàlvules d'aquest tipus és el segell, el qual es fa mitjançant el seient 
del disc en dues àrees distribuïdes en els contorns de les dues cares del disc. Les cares 
del disc poden ser paral·leles o en forma de falca. Les vàlvules de comporta no són 
emprades per a regulació. 

Avantatges 

• Alta capacitat. 
• Tancament hermètic. 
• Baix cost. 
• Disseny i funcionament senzills. 
• Poca resistència a la circulació. 

Desavantatges 

• Control deficient de la circulació. 
• Es requereix molta força per accionar-la. 
• Produeix cavitació amb baixa caiguda de pressió. 
• Ha d'estar oberta o tancada del tot. 
• La posició per estrangulació produirà erosió del seient i del disc. 
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3.6  Elements de seguretat del tanc. 

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. 

La protecció contra incendis, segons indica el present article, estarà determinada pel 
tipus de líquid a emmagatzemar, en aquest cas gasoil que té com a categoria del tipus C. 

 

3.6.1 Seguretat contra incendis. 

Totes les àrees exteriors de la instal·lació s’han de classificar en funció del seu risc 
potencial d’explosió a causa de la presencia de gasos, vapors o núvols inflamables 
barrejats amb l’aire, establint els graus de perillositat. 

En la següent imatge 3.6.1 veiem la classificació de les zones que s’ha fet d’acord amb 
l’establer en la Norma UNE-EN 60.079 (10) << Material elèctric per atmosferes de gas 
explosives. Part 10 classificació d’emplaçaments perillosos>>.   Indicant amb una 
escala de zero, per a màxim risc, a dos per menys risc d’explosió.  Es classifica com a 
classe 1 l’espai pròxim al cubeta i als tancs, ja que es un lloc on hi ha o hi pot haver 
gasos, vapors o boires en quantitats suficients per a produir atmosferes explosives o 
inflamables. 
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Imatge 3.6.1  Zones de perillositat. Font [UNE-EN 60.079 (10)] 

 

3.6.2 Mesures de protecció contra incendis. 

Les instal·lacions, els equips i els seus components destinats a la protecció contra 
incendis en un emmagatzematge de combustible líquids i les seves instal·lacions 
connexes s’ajusten a l’establer al Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra 
incendis aprovat pel Reial Decret 1942/1993, del 5 de novembre. 

Segons aquest Reial Decret, en el cas de l’emmagatzematge de gasoil ( producte B-2), 
els sistema contra incendis és el següent: 

 

3.6.3 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.  
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La xarxa d’aigua es calcularà de manera que garanteixi els cabals necessaris en cada 
punt i una pressió mínima de 7,5 kg/cm2.  

Estarà distribuïda de manera que es pugui aïllar qualsevol secció que es vegi afectada 
per un trencament i es segueixi mantenint la pressió de treball a la resta de la 
instal·lació. 

Totes les preses d’aigua de la xarxa contra incendis estaran proveïdes d’acoblaments 
normalitzats i estaran estratègicament repartides. Aquestes preses s’anomenen hidrants. 

 

 3.6.4 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. Normalment no s'utilitzen per suprimir els incendis, principalment el seu 
ús està destinat per: 

- Subministrar aigua als camions de bombers per tal de reposar la utilitzada per a 
l'extinció, per a aquest ús els hidrants no necessiten tenir altes pressions 

-Per llançar aigua directament sobre el foc a través de mànegues o canons per tal de 
refrigerar els edificis i que no col·lapsin, també per refrigerar a les brigades de bombers 
que més s'acosten als focus de l'incendi, amb això disminueixen les altes temperatures . 

S’utilitzarà el tipus d’hidrant de columna seca de 3’’. No s’utilitzarà un més gran perquè 
no serà necessari pels possibles incendis que es podran tenir.  

Aquest conté dues sortides ràcord 45 i una sortida ràcord 70. 

Les característiques més importants són: 

· Pressió nominal de 16 bars. 

· Es farà un assaig d’estanqueïtat a 20 bars. 

· Els components interiors són altament resistents a la corrosió. 

-Estan dissenyats per aguantar perfectament gelades i té gran consistència mecànica 
contra les ruptures, amb sistemes especials de defensa. 

S’utilitzà un sistema de protecció amb aigua que refrigera el tanc circulant al voltant del 
seu perímetre mitjançant vàries dutxes. En cas que hi hagués alguna pujada de 
temperatura sobtada faria activar el sistema de refrigeració i activaria una llum 
d’emergència al panel de control per tal d’avisar al personal de control que hi ha una 
anomalia en el tanc. La instal·lació de ruixadors automàtics consisteix en un sistema de 
distribució d'aigua a pressió, mitjançant l'adequada xarxa de canonades, que cobreix el 
local a protegir i la qual estan connectats els ruixadors o sprinklers, aquests són vàlvules 
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especials dissenyades per distribuir l'aigua en forma de pluja. La seva obertura és 
individual i es produeix en aconseguir cada ruixador una temperatura determinada 

Els grups de pressió contra incendis aniran proveïts de dos unitats de bombeig cada un 
d’ells amb una font d’energia diferent, de manera que si falles alguna de les dos, el 
subministrament queda garantit. Les parades dels grups de pressió contra incendis seran 
manuals, encara que la posta en marxa serà automàtica. 

 

3.6.4.1 Càlcul del cabal necessari d’aigua. 

Segons el Real Decret 1562/1998, 17 de Juliol Cap. VIII art 39. El càlcul d’aigua 
necessari en cas d’incendis de tancs d’eix vertical, consta de la suma de l’aigua per a 
refredar el tanc més l’aigua per a la producció d’escuma, tant pel tanc com per a cobrir 
la cubeta. El procediment per a calcular el volum d’aigua necessari es pot veure en 
l’apartat final de càlculs. I consta de 75262,75 m3.  

Sabent els metres cúbics de consum es pot calculat el preu de l’aigua segons la taula 
3.2.2. veiem que per a més de 5000 m3 el preu es de 1,14 €/m3. Això dóna un total de 
85800 €.  

 

3.6.5 Protecció contra incendis amb escuma. 

Per a una instal·lació d’emmagatzematge de 25.000m3 es disposarà de mitjans fixes per 
a generar espuma, amb la capacitat per a generar les quantitats necessaris pel 
funcionament del sistema contra incendis amb espuma.  

Els compostos escumogens 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.  

L’escuma es una barreja de tres components: concentrat escumogen aigua i aire. Si falta 
algun dels tres elements l’escuma no pot ser produïda. 

En aquest cas, l’estudi es centra en el interior del tanc, on es pren com a referència un 
hipotètic incendi; per aquest cas, i segons la normativa, Real Decret 1942/1993 de 5 de 
novembre reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, el tanc 
d’emmagatzematge de gasoil ha de tenir un sistema de protecció amb escuma.  

La càmera d’escuma tipus SPS-9, ha sigut especialment dissenyada per la protecció de 
tancs d’emmagatzematge de combustibles, atorgant una solució de baix pes. Apta per 
operar amb qualsevol tipus d’emulsor de baixa expansió proteica o sintètica. 
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Imatge 3.6.2 Càmera d’espuma interior del tanc Font [www.ftech.com] 

 

Per aconseguir una escuma de qualitat i efectiva per actuar com agent extintor, la 
barreja escumogena-aigua s’ha de realitzar en les proporcions previstes pel fabricant, 
que preferiblement aniran rotulades sobre el recipient que conté l’escumogen. 

La proporció de la barreja entre l’escuma i l’aigua ve establerta pel fabricant segons el 
propòsit de la escuma a produir. Pot variar en funció del tipus de combustible, les 
característiques de l’escumogen i el tipus d’escuma que es vol produir. Sinó es 
respecten les proporcions establertes pel fabricant la barreja pot no tenir les propietats 
efectives necessàries per apagar el foc. En general per incendis d’hidrocarburs 
s’acostumen a utilitzar concentracions d’entre el 3 i el 6 per cent. 

En la imatge 3.6.3 es pot veure el mecanisme pel qual s’introdueix l’escuma i es barreja 
amb l’aigua mitjançant l’efecte Venturi. El mètode d’extinció d’incendis amb escuma 
també es pot utilitzar a l’exterior del tanc en cas que el foc s’hagi propagat o ocasionat a 
fora el tanc. 

 

 

Imatge 3.6.3 Mecanisme on es barreja l’espuma amb l’aigua. Font [www.ftech.com] 

 

Les boques de descarrega de l’escumogen en l’interior dels tancs (càmeres d’espuma) es 
distribuiran en quatre unitats pel perímetre del tanc, aquests elements estaran governats 
automàticament des de la sala d’operacions mitjançant vàlvules motoritzades i 
governades per un sistema automàtic de detecció contra incendis instal·lat en els 
tanques, compost per uns termovelocimetres que actuen quan hi ha un canvi brusc de 
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temperatura enviant una senyal elèctrica a la sala de comandaments. Aquesta actuaria 
sobre les electrovàlvules per donar pas al escumogen cap als difusors. 

A la part exterior dels tanc també hi hauran boques de descàrrega d’escumogen 
ubicades en el perímetre de les parets del cubeta, i aquest es realitzarà mitjançant llances 
d’espuma de mitja expansió. 

 

3.6.6 Alarmes. 

Segons la ITC MIE-APQ 1: «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles» 
Els emmagatzemaments de superfície amb capacitat global superior a: 500 m3 per a 
líquids de la classe C disposaran de llocs per a l'accionament de l'alarma que estiguin a 
menys de 25 m dels accessos de la cubeta, bombes o estacions de càrrega i descàrrega. 
Els llocs per a accionament de l'alarma poden ser substituïts per transmissors portàtils 
en poder de vigilants o personal de servei o altres mitjans de vigilància contínua de 
l'àrea. S'establirà una alarma acústica, perfectament audible a tota la zona i diferent de 
les destinades a altres usos (l'avís de principi i fi de la jornada laboral, per exemple). Al 
recinte hi ha d'haver un telèfon per a comunicacions amb els serveis de socors exteriors. 

 

3.6.7 Utilització d’extintors. 

En totes les instal·lacions on s’emmagatzemi líquids petrolífers és obligatori l’ús 
d’extintors de pols portàtils, Els extintors s’ubicaran en llocs fàcilment visibles i 
accessibles pròxims a la sortida d’evacuació i preferentment situats sobre suports de tal 
manera que l’extintor quedi situat com a màxim a 1,70 m del terra. Prestant especial 
atenció en llocs perillosos com poden ser la zona on hi ha les bombes on hi haurà 
d’haver com a mínim dos extintors d’eficàcia extintora de 113 B per a les classes C i D. 

Les característiques i especificacions dels extintors s’ajustaran a la norma UNE 23110 i 
al Reglamento de Aparatos a Presión i la seva Instrucció Técnica Complementaria MIE 
AP-5. 

 

3.6.8 Distàncies de seguretat. 

En aquest punt es descriuran les diferents distancies mínimes necessàries a deixar entre 
el tanc i les diverses instal·lacions adjacents que hi pugui haver. 

 

3.6.8.1  Distancies de seguretat entre instal·lacions. 

Les distàncies mínimes exigibles entre els tanc d’emmagatzematge i els elements 
exteriors vindrà determinada pels quadres I, II i III de l’Article 7 de la ITC MI-IP02. Els 
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quadres analitzen les distàncies mínimes entre límits d’instal·lacions fixes de superfície, 
coeficients de reducció per capacitat i proteccions addicionals a les obligatòries.  

Entre els diferents elements que componen la instal·lacions no podran ser inferiors als 
valors descrits a continuació a la taula 3.6.1. 

Els càlculs per a l’obtenció dels valors estan justificats a la part de càlculs i s’han 
realitzat tenint en compte les taules i coeficients de la «Instrucción Técnica 
complementaria». MI-IP-02 Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos.  

 

Instal·lacions. 
Distància 
final. En 
metres 

Emmagatzematge. 7,1 
Edificis 

administratius, 
socials, laboratoris i 

tallers. 

9,5 

Estació de bombeig 
contra incendis. 14,2 

Tancat del parc 
d’emmagatzematge. 7,1 

Terrenys en que és 
pot construir 
habitatges. 

11,87 

Locals de pública 
concurrència. 19 

 

Taula 3.6.1 Distància des de les parets del tanc a les instal·lacions annexes. 

 

3.6.8.2 Distància entre tancs. 

En el cas que s’hagués de muntar en un futur algun altre tanc es veu segons la 
Instrucción Técnica complementaria. MI-IP-02 Parques de almacenamiento de líquidos 
petrolíferos, que seria també possible, donat que la distància mínima que marca tenint 
en compte que emmagatzema gasoil, (líquid classificat com a classe C, hidrocarburs els 
quals el seu punt d’inflamació estigui compres entre 55 °C i 100 °C.) seria segons els 
càlculs que es troben en l’apartat de càlculs de 9 metres mínims de separació.  

S’ha de tenir en compte especialment el possible sinistre i els medis contra incendis 
amb l’objectiu que no tinguin cap obstacle en l’hora d’actuar. 
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3.7 Instal·lació elèctrica. 

En aquest apartat es farà una breu descripció dels elements que composen la instal·lació 
elèctrica, es farà la distribució lumínica i es calcularà el preu de la electricitat 
consumida. 

3.7.1 Prescripcions de caràcter general. 

En les zones de risc d’incendi on es preveu una atmosfera de gas explosiu de forma 
periòdica o ocasional durant el funcionament normal i de forma poc freqüent i de curta 
durada s’atindran a la normativa UNE 20-322-86 la qual presenta les següents 
condicions que s’indiquen. 

a) Serà necessari disposar d’una escomesa individual. 

b) El quadre general de distribució s’haurà de col·locar en el punt mes 
pròxim possible a la entrada de la escomesa o de la derivació individual i 
es col·locarà junt amb el comandament de protecció 

c) El quadre general de distribució i els quadres secundaris s’instal·laran en 
locals separats de les zones on existeixi perill d’incendi. 

d) Els quadres generals de distribució i els secundaris disposaran de 
dispositius de comandament i protecció per a cada una de les línies 
generals de distribució i per les que s’alimenten directament dels 
receptors. 

e) L’enllumenat de locals o dependencies de les instal·lacions es realitzaran 
amb llums fluorescents o incandescents de tipus estanques.  

f) Segons el Reglament Tècnic MIE BT-025 les canalitzacions estaran 
constituïdes per. 

- Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 750 V 
ubicats sota tub protector metàl·lic en les zones pròximes a 
cubetes i tancs classificats com a zona 2 

- Conductors rígids aïllats de tensió nominal no inferior a 750 V 
amb coberta de protecció col·locada en els espais buits de la 
construcció totalment construïts amb materials incombustibles. 

 

g) S'adoptaran les disposicions convenients perquè les instal·lacions no 
puguin ser alimentades simultàniament per dos fonts 
d'alimentació independents entre si. 
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3.7.2 Instruccions complementaries. 

Per a les classes d'enllumenats especials esmentats en el Reglament tècnic MIE BT-025, 
és a dir, enllumenat d'emergència, de senyalització i de reemplaçament, que 
s'analitzaran més endavant, s'empraran làmpades d'incandescència o llums 
de fluorescències amb dispositiu d'encesa instantani, alimentades per 
fonts pròpies d'energia quan correspongui. 

Les línies que alimenten directament els circuits individuals de 
les llums dels enllumenats especials estaran protegides per interruptors automàtics amb 
una intensitat nominal de 10 ampers com a màxim. Una mateixa línia no podrà 
alimentar més de 12 punts de llum o, si en la dependència o local 
considerat existissin diversos punts de llum d'enllumenat especial, aquests hauran de 
ser repartits, almenys, entre dues línies diferents encara que el seu nombre sigui 
inferior a dotze. 

Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es 
disposaran quan s'instal·lin sobre parets o encastades en elles a 5 cm com mínim de 
altres canalitzacions elèctriques, i quan s'instal·lin en buits de la construcció estaran 
separades d'aquesta per envans incombustibles no metàl·lics. 

 

3.7.3 Circuits de distribució. 

Tots els circuits repartidors partiran des del quadre general en 
canalitzacions independents sota tub soterrat blindat segons UNE-20.324, i en 
les zones exteriors pròximes a les cubetes es realitzaran sota tubs d'acer amb 
els diàmetres reglamentaris segons MIE BT-019. 

Totes les derivacions a punt de llum o presa de corrent es prendran des de la línia 
general amb la caixa de derivació de dimensions adequades. Seran de 
material incombustible, forma rectangular i tancament per cargols. Les connexions 
es faran mitjançant fitxes, eliminant amb això el perill per desgast, falsos 
contactes, etc. La instal·lació es disposarà almenys a 10 cm dels marcs 
de portes i finestres, a 30 cm de sostres i terres. A l'hora de connectar circuits, es tindrà 
en compte equilibrar el màxim possible les fases, a fi d'obtenir un major rendiment 
en tota la instal·lació. 

 

3.7.4 Enllumenat. 

L'enllumenat en aquest recinte comptarà amb una il·luminació mínima adequada perquè 
no es produeixin zones de penombra. Els conductors es col·locaran a l'interior de tubs 
de material aïllant i incombustible de secció adequada a la intensitat, dividint-se 
la instal·lació en circuits independents comptant amb interruptors i tallacircuits 
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adequats, a més posseirà el obligatori enllumenat de senyalització i emergència a les 
zones que siguin necessàries. 

 

L'enllumenat d'emergència ha de permetre, en cas de fallada de 
l'enllumenat general, l'evacuació segura i fàcil del públic cap a l'exterior. Només 
podrà ser alimentat per fonts pròpies d'energia siguin o no exclusives per a aquest 
enllumenat, però no per font de subministrament exterior. L'enllumenat de 
senyalització s'instal·la per funcionar de una manera contínua durant 
determinats períodes de temps. Aquest enllumenat ha d'assenyalar de manera permanent 
la situació de portes, passadissos, escales i sortides dels locals durant tot el temps que 
romanguin amb públic. Haurà de proporcionar a l'eix dels passos principals una 
il·luminació mínima d'1 lux. 

D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió MIE BT-025, es projecten dos 
circuits d'emergència i senyalització, sent activats per 
les següents causes: a)Fallada general en el sistema d'alimentació. b)Tensió de 
servei caigui un 30%. 

 
Aquests circuits tindran una autonomia mínima d'una hora, proporcionant en l'eix 
dels passos principals a una il·luminació adequada. Es projecta la instal·lació 
amb aparells autònoms automàtics segons norma UNE-20.392-75 i UNE-20.062-73, de 
la sèrie "FL-6s", marca "Salf Iberica", donant les següents prestacions: 

a) Una hora d'autonomia.  

b) b)6 W / 60 lúmens.  

c) c)Temps de càrrega: 14 hores.  

d) d)Entrada automàtica en estat de repòs. 

 

3.7.4.1 Distribució de la il·luminació necessària. 

Per a fer la representació de la il·luminació requerida per a il·luminar el tanc s’ha fet 
servir un programa de simulació anomenat Dialux evo. Aquest programa permet fer el 
dibuix de la instal·lació i després ubicar tota la il·luminació per a simular com es veuria 
el resultat. 
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Imatge 3.7.1 Dibuix del tanc en el Dialux. Font [Dialux evo]. 

  

Una vegada realitzat el dibuix es pot començar a introdui la il·luminació. Per a triar el 
tipus de làmpada el propi programa submnistra tota una sèrie de marques amb els seus 
productes comercials actuals que hi han al mercat. 

Per a fer la il·luminació del tanc s’han utilitzat 2 tipus diferents de lampades. Per la part 
exterior del tanc i base del cubeto s’utilitzarà una lluminària del tipus industrial per a 
grans esplanades, la qual proprciona una profunditat de llum per a tenir una visió de tot 
el cubeto. I per la base del tanc i les canonades s’utilitzaran tubs fluorescents ja que 
aporten una bona lluminositat amb pocs Watts de consum, tenen un baix consum, tenen 
una bona vida útil i tenen poca pèrdua d’energia en forma de calor. 
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Imatge 3.7.2 Representació de la il·luminació. Font [Dialux evo]. 

 

En la imatge 6.3 hi ha el resum de les característiques de les làmpades utilitzades. 

El sistema d’il·luminació consta de: 

- 16 làmpades model 1xME150E40 de tipus industrial de la marca SIMON amb una 
potència de 150 W i proporcionen 12700 lm. Estaran agrupades formant grups de quatre 
i suportades per una torre metàl·lica elevada en els extrems de la cubeta i totes 
enfocades cap a la base del tanc. 

-16 tubs fluorescents model 1xFSD58 G13 de la marca SIMON amb una potència de 58 
W i proporcionen 5200 lm. Els tubs fluorescents estan repartits per tota la base del tanc i 
les canonades d’alimentació. 
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Imatge 3.7.3 Resum de les làmpades utilitzades. Font [Dialux evo]. 

 

3.7.5 Presa de terra. 

Segons la MIE BT-039, aquest circuit elèctric anirà 
directament sense fusible ni protecció  alguna i amb secció adequada a les 
parts metàl·liques accessibles no sotmeses a tensió de la instal·lació i els receptors, 
canalitzacions d'aigua, gas, etc., i en general a tota massa metàl·lica que sigui 
important en local. El seu objectiu és el d'interrompre el corrent en cas de 
contacte accidental entre fase i qualsevol part metàl·lica, abans que la tensió arribi a 
un valor perillós per a les persones. 

Es disposarà d'una presa de terra general que constarà d'una pica d'acer banyada amb 
cobre de 16 mm de diàmetre i una longitud mínima de 2.000 mm, depenent de la 
resistivitat que presenti el terreny, i de 01:00 arqueta de reg corresponent a fi de 
mantenir una bona conductivitat. El  conductor principal de terra amb una secció de 35 
mm 2 en coure, anirà unit a una pica  mitjançant una brida adequada. Aquest 
es dirigirà des del quadre general de distribució als quadres 
secundaris i posteriorment sortiran per la resta de la instal·lació. Les seccions seran 
iguals a les de la fase que protegeix. Tots els quadres seran posats a terra. La 
continuïtat i resistència es comprovaran periòdicament perquè en cap cas, la tensió de 
contacte accidental origini tensions superiors a 50 V. 
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3.7.5.1 Parallamps. 

Segons el Real Decret 1523/1999 del 7 d’Octubre, la normativa referent a la protecció 
per parallamps es la NTE-IPP 1973, ORDRE d'1 de març de 1973 per la qual s'aprova la 
norma tecnològica de l'edificació NTE-IPP/1973, "Instalaciones de protección 
Pararrayos".  

Atenent la norma citada anteriorment s’instal·larà un parallamps si dóna un coeficient 
major a 27. Els càlculs es poden veure en l’apartat d’annexes. 

S’ha obtingut un resultat de 24 unitats per tant no seria necessari la instal·lació d’un 
parallamps. No obstant donada la proximitat al valor màxim i la perillositat de la 
instal·lació és recomanable comptar amb la protecció d’un parallamps. 

 

 

Imatge 3.7.4 Foto parallamps instal·lat a la planta de CLH de Tarragona. 

 

3.7.6 Càlcul consum elèctric.  

Per a calcular el consum de potència que hi ha a la instal·lació s’ha tingut en compta els 
2 principals elements elèctrics que hi ha. Són les làmpades i la bomba. 

Per al càlcul de la il·luminació s’ha tingut en compta una mitjana de 360 hores mensuals 
de funcionament  Per a fer la il·luminació de la zona s’ha utilitzat dos tipus de làmpades 
de potències diferents.   

-Tubs fluorescents, tenen un consum de 58W, n’hi han 16 fent un consum total de 
928W/h. Per a obtenir el consum mensual s’ha de multiplicar per 360 hores i tenim un 
total de 334080 W mensuals. 
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- Les làmpades de tipus industrial tenen un consum de 150W i n’hi han 16 fent un 
consum de 2400 W/h per a obtenir el total multipliquem per a 360 hores i obtenim 
86400 W mensuals de consum. 

Per a trobar el consum de la bomba sabem que funciona un total de 7 hores al dia 4 dies 
a la setmana, això fa un total de 112 hores de funcionament. El seu consum de 87,77 
kW/h com es pot veure a la imatge 3.4.4 i això dóna un resultat mensual de 9830,24 kW 

El consum total per a la instal·lació en un mes equival a 10250 kW. 

Tenint en compte el preu del kW/h de la Taula 3.2.1, 0,1491 €/kW obtenim que el 
consum mensual d’electricitat és de 1529,27 € mensuals. 
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3.8  Manteniment de les instal·lacions. 

En aquest apartat es tractarà sobre els diferents tipus de manteniment que es poden dur a 
terme en les instal·lacions per a garantir un correcte funcionament i major vida útil de 
tots els aparells. 

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.  

S’intentarà aplicar en la mesura del possible, el mètode de Just in Time, impulsat per 
Toyota i que es basa principalment en reduir els estocs. Aquesta és una forma 
d’economitzar al màxim la inversió una vegada posada en marxa, tot i això, hi haurà 
recanvis dels equips més importants i bàsics per evitar parades forçades. Per exemple, 
es disposarà de recanvis d’instrumentació pel seu deteriorament o alguna bomba de 
reserva. 

 

3.8.1  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. 

 

3.8.2 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. 
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 3.8.3 Aplicació de les classes de manteniment. 

Segons la gravetat de l’averia i dels costos de reparació, s’aplicarà un tipus de 
manteniment o un altre: 

 

3.8.3.1 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. 

Sempre s’intentarà que les revisions i reparacions siguin abans de que es produeixi la 
ruptura per evitar greus conseqüències. 

 
Existeixen tres tipus de manteniment preventiu: el base temps, el que depèn del estat i el 
predictiu. A la instal·lació el manteniment més usat serà el predictiu. 

 

3.8.3.2 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. 
 

3.8.3.3 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. 

Per poder determinar si existeix algun tipus d’error en l’equip, s’utilitzen uns detectors. 
Aquest controlen un paràmetre determinat, i quan aquest sobresurt d’uns valors, es 
detecta l’error a l’equip. Existeixen diferents tipus de detectors: 

‐ Fonòmetres: estan basats en la localització de sorolls per detectar possibles fugues, 
ruptures i desgasts. Una vegada detectats, s’intervindrà a l’equip en qüestió. Són ideals 
per la pre-localització i solen ser instruments portàtils i manejables. També destaquen 
per ser uns aparells bastant segurs i fiables. S’usaran per detectar les possibles fugues i 
ruptures en les bombes, en les canonades (soldadures i brides) i vàlvules.  
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‐ Màquines de raigs làser: aquestes màquines serveixen per detectar possibles ruptures, 
acoblaments i desalineació d’equips, com podrien ser les bombes. 

‐ Detectors d’heli: aquests detectors ajudaran a saber si hi ha fugues d’algun tipus en 
equips com pot ser el tanc. L’heli s’escampa amb molta facilitat i és molt fàcil de 
detectar perquè és un gas molt bon conductor de l’electricitat. Per detectar si hi ha 
fugues, es mescla un 10% d’heli amb nitrogen i es comprova la seva estanqueïtat. 

 

3.8.3.4 Gestió del manteniment. 

Consisteix en definir polítiques, formes d’actuació, identificar oportunitats de millora, i 
es necessari definir objectius i valorar el seu compliment.  

 

3.8.4 Identificació en els treballs. 

Qualsevol acció que es realitzi de manteniment, ha d’estar sempre acompanyada d’una 
sol·licitud de treball. 

En una sol·licitud de treball han de constar els següents apartats: 

-Ítem: identificador de l’equip a inspeccionar.  

‐ Firmes de les persones responsables de l’acció:  

a) Sol·licitant 

b) Autoritzant de cert nivell  

c) Acceptat del manteniment 

d) Executant 

e) responsable de la planta 

Urgència de la intervenció:  

a) 0 = d’immediata solució 

b) 1= urgent (màxim 48 hores)  

c) 2= normal (48 hores endavant)  

d) 3= per quan es realitzi parada en l’equip 

� 

-Tipus de cost: aquí es posarà quina part de la planta es fa càrrec dels costos produïts 
durant la inspecció. 
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-Numero de treball i data d’inici i final d’activitats. 

 

3.8.5 Organització de la informació.  

Mentre es van fent els treballs de manteniment, s’aniran guardant tots en un arxiu 
històric, per a tindre a mà sempre tota la informació necessària en cas d’averia 
prematura, averies futures relacionades amb el treball fet. 

Per gestionar tota aquesta informació i tindre-la sempre disponible, s’usarà un programa 
informàtic.  

Una altra forma senzilla d’augmentar el rendiment de les operacions de manteniment, i 
de pas, facilitar molt el treball de l’organització de la informació és mitjançant games de 
treball. Quan un treball sigui molt repetit, com pot ser un canvi de brida o a la forma 
d’operar d’una bomba, pel seu desgast, s’estandarditzarà. Amb això, s’aconsegueixen 
assegurar medis, temps i rendiments, a més d’aplicar sempre la millor operativa en 
qualsevol problema, on es guanya qualitat i també seguretat. 

 

3.8.6. Manteniment dels equips. 

En la planta hi ha diferents equips on cada un necessita un tipus de manteniment 
específic. En aquest punt, s’analitzaran les diferents formes de mantenir els diferents 
equips. 

 

3.8.6.1 Bombes. 

Una de les formes de determinar si una bomba no està exercint el seu correcte 
funcionament és observar la pressió que s’indica en els manòmetres de sortida de 
cadascuna d’elles. 

Una vegada detectada l’averia en la bomba s’han de seguir els següents passos per 
arreglar-la: 

‐ Desconnectar la bomba objectiu. 

- Tancar les vàlvules per permetre que quedi completament aïllada.  

-Reparar i tornar a col·locar-la 

 

3.8.6.2 Tanc d’emmagatzematge. 

En un tanc d’aquestes característiques poden aparèixer-hi diversos problemes: 

-Ruptura total o parcial d’algunes de les soldadures de les virolles. � 
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-Problemes de fugues en els fons del tanc. 

-Problemes de corrosions en les unions amb la instrumentació.  

-Errades en la instrumentació (indicadors de temperatura i pressió). 

Una vegada el tanc estigui en condicions de ser operable, entrarà el personal de 
manteniment i revisarà totes les unions de forma curosa. 

Es repararà o es canviarà el necessari i es tornarà a omplir el tanc quan les condicions 
ho permetin. 

 

3.8.6.3 Manteniment de les vàlvules.  

La freqüència de la lubricació d’una vàlvula depèn del funcionament de la vàlvula.  

A continuació es mostra una petita guia orientativa de l’equip instal·lat. 

-Mínim una vegada a l’any  

‐ Cada tres mesos si la vàlvula opera amb poca freqüència (una vegada al dia o menys) 

‐ Cada 1000 cicles si la vàlvula treballa més de deu vegades al dia. 

‐Cada 500 cicles si s’utilitza en condicions severes i treballa més de deu vegades al dia. 

 

3.8.6.4 Manteniment de les línies. 

Es realitzarà un manteniment periòdic de les línies de tota la planta, realitzant proves de 
gruix de canonada en diferents punts crítics per comprovar el correcte estat de les 
mateixes, evitant problemes futurs de corrosió o desgast dels materials. Les canonades 
estan dissenyades amb un sobre gruix de corrosió de 3 mm segons la legislació 
espanyola i és el màxim permès. 

 

3.8.6.5 Parades. 

Una parada es el parcial o total apagament de la planta per poder revisar l’estat de la 
instal·lació, es a dir, fer un manteniment. 

Son necessàries per: 

-Reparació o revisió d’equips únics i sense reserva. 

-Neteja d’equips. 

- Inspeccions legals. � 
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-Per efectuar modificacions. 

Fases d’una parada 

-Deteniment i condicionament de la planta. 

-Definició de l’abast. 

-Preparació dels treballs a realitzar. 

-Planificació detallada de l �l'operativa a realitzar. Aquesta planificació en la planta, es 
farà mitjançant els diagrames de Gantt. 

-Execució de les obres 

-Posada en marxa. 

En les parades, hi ha una gran quantitat de treball a realitzar, i tot s’ha de fer en el 
menor temps possible, ja que com més temps estigui la planta parada, més pèrdues 
econòmiques es produiran. Per tant, si fos necessari, es contractaria alguna empresa per 
accelerar el procés. 
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3.9 Afectació al medi per contaminació. 

En el següent apartat es tractarà tot el que fa referència a els possibles factors que 
podrien contaminar o produir residus. 

 

3.9.1 Tipus de contaminants. 

Els principals tipus de residus que pot tenir una instal·lació d’aquest tipus estan descrits 
a continuació. 

3.9.1.1 Líquids. 

En el procés en poden produir fugues en la zona del 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. Les 
emissions en fase líquida poden ser degudes a causa d’accidents majors, ja que sinó és 
possible la seva recollida en un lloc segur, estaran sotmeses a la conseqüent vaporització 
i dispersió a l’atmosfera.  

A la planta existeix una xarxa d’efluents que agrupen tot el conjunt d’aigües que han 
estat en contacte amb el gasoil. Aquests efluents procedeixen de: 

-Aigua utilitzada en proves hidràuliques  

-Aigua residual que pot haver estat amb el gasoil en el cubeta 

-Aigua fluvial a la recollida a la planta 

 

3.9.1.2 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 
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3.9.1.3 Contaminació acústica.  

Respecte a la generació de sorolls, gran part de la contaminació acústica provindrà del 
sistema de bombeig però donat que s’utilitzarà poques hores les quals el tanc s’estigui 
omplint no s’ha tingut en compte. Tot i això en cas que es superessin els 80 decibels que  
marca la legislació, faria falta aïllar els equips o facilitar al personal que treballés prop 
de la zona els elements de protecció que es considerin necessaris.  

Segons la llei 16/2002 de la Generalitat de Catalunya de protecció contra contaminació 
acústica, els nivells d’immissió màxima per activitats que provenen de màquines, 
instal·lacions, obres, etc... són les que es mostren a continuació: 

 

 

Taula 3.9.1 Límits d’emissió màxima de soroll mitjà 

 

Segons aquests valors, no es pot treballar per sobre de 90 dB. Per valors compresos 
entre 80 i 85 dB, s’ha de treballar amb protecció auditiva. Per sota de 80 dB, no es 
necessita cap tipus de protecció. 

 

3.9.2 Consums d’energia i recursos naturals. 

Dins de la instal·lació, no s’utilitzen molts recursos naturals, l’únic que es pot trobar és 
el consum d’aigua. 

L’energia elèctrica es utilitzada per l’accionament dels motors que porten les bombes, a 
més també existeixen un consum d’energia per l’enllumenat de la planta. 

 

3.9.3 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 d’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 

Zona de sensibilitat 
Valors límit 

immissió LAmax en dB 
(A) 

Valors d’atenció            
LAmax en dB (A) 

A: alta 80 80 85 
B: moderada 85 88 

C: baixa 90 93 
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ser corrosiu, per tant les juntes no hauran d’estar dissenyades per superar aquesta 
adversitat.  

‐ On hi hagi més perill de fuga del producte s’hauran d’instal·lar detectors de fugues de       
funcionament continu. Aquests s’hauran de regular per sota del nivell de Concentració 
Perillosa per la Vida, per tal de que tinguin un marge de maniobra a l’hora d’executar 
els plans d’emergència. 

‐ Ús d’energies renovable dins de la planta com poden ésser eòlica o solar per 
l’enllumenat de la planta. 

‐ Manteniment predictiu. Fer un estudi abans de la construcció de la planta dels 
possibles problemes i/o fugues que es puguin produir a la planta.  

-En el moment de disseny evitar al màxim la introducció d’accessoris per així afavorir 
la disminució de pèrdues de càrrega i reduir el consum elèctric de la bomba 
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3.10 Pressupost del tanc. 
Aquest projecte, es basa principalment en l’emmagatzematge de gasoil. Per tant, 
l’objectiu d’aquest apartat, serà realitzar un estudi de forma aproximada, dels costos que 
suposarien els diferents equips i materials, així com de les seves instal·lacions, 
canonades.  

  

3.10.1 Pressupostos. 

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

Producte Gruix 
(mm) 

Dimensions 
subministrament 

(mm) 

Quant
itat 

Preu 
unitat 

(€/𝐦𝟐) 

Preu 
article 

(€) 

Total 
(€) 

01 Xapa d’acer qualitat: S285 26 1500 x 3000 44 207,2 932,4 41025,6 
02 Xapa d’acer qualitat: S283 23,8 1500 x 3000 44 192,14 864,63 38043,7 
03 Xapa d’acer qualitat: S283 22,2 1500 x 3000 44 181 814,5 35838 
04 Xapa d’acer qualitat: S283 20,6 1500 x 3000 44 163 733.5 32274 
05 Xapa d’acer qualitat: S283 17,5 1500 x 3000 44 148.35 677,5 29373,3 
06 Xapa d’acer qualitat: S283 15,9 1500 x 3000 44 136 612 26928 
07 Xapa d’acer qualitat: S283 14,3 1500 x 3000 44 122,5 551,25 24255 
08 Xapa d’acer qualitat: S283 12,7 1500 x 3000 44 83 373,5 16434 
09 Xapa d’acer qualitat: S283 9,5 1500 x 3000 44 74,81 336,66 14813 
10 Xapa d’acer qualitat: S283 8 1500 x 3000 44 70 315,12 13865,2 
11 Xapa d’acer qualitat: S283 8 1500 x 3000 44 70 315,12 13865,2 
12 Xapa d’acer qualitat: S283 8 1500 x 3000 44 70 315,12 13865,2 

13 Xapa d’acer qualitat: S283 
(sostre) 5 2000 x 1000 714 37,6 315,12 53692,8 

14 Xapa d’acer qualitat: S283 
(base tanc) 8 1500 x 3000 308 70 315 97020 

15 Reixa acer galvanitzat 
escales accés al tanc 30 800 x 800 19 32.5  617,5 

Producte Gruix 
(mm) 

Dimensions 
subministrament 

(mm) 

Quant
itat 

Preu 
unitat 
(€/m) 

Preu 
(€) 

Total 
(€) 

16 Barana accés al tanc tub 
galvanitzat 1,5 “  - 3000 16 17,99 6 287,84 

Total Pressupost acer tanc (sense IVA)                                                                           452.198,34 
 

Taula 3.10.1 Pressupost material fèrric 
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Pressupost dels elements del 
sistema de bombeig 

Producte Gruix 
(in) 

Dimensions 
subministrament 

 

Quant
itat 

Preu 
unitat 

(€/𝐦𝟐) 

Preu 
article 

(€) 

Total 
(€) 

01 Bomba Goulds Pumps 
mod. 3610 API-650   1 23500 23500 23500 

02 Motor més Electrovàlvula 16 1 1 1800 1800 1800 
03 Vàlvules de comporta 16 2 2 1127 1127 2254 
04 Colze 16 1 1 814 814 814 
05 Te 16 1 1 950 950 950 
06 Canonada 16 6000 mm. 12 331,82 1990,9 23890,8 
07 Brida Welding neck 16 Schedule 20 16 “ 22 563 563 12386 
08 Junta  16 Junta clingerit 16” 22 1,79 1,79 39,38 

Total Pressupost sistema de bombeig (sense IVA)                                                            65634,18 
 

Taula 3.10.2 Pressupost sistema de bombeig 

 

 

 

Pressupost mà d’obra 

Sou treballadors 
Preu 
hora 
(€) 

Dies treballats Número de 
treballadors 

Retribució 
econòmica 

(€) 
01 Enginyer 15 41 4 4920 
02 Encarregat 10 81 1 6480 
03 Operari soldador 8,5 81 8 5508 
04 Paleta 7,5 20 5 6000 
05 Operari grua 8,25 13 1 858 
06 Operari excavadora 8,25 15 1 990 

Total Pressupost mà d’obra.                                                                                 24.756 
 

Taula 3.10.3 Pressupost mà d’obra 
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Taula 3.10.4 Preu final 

 

3.10.2 Diagrama temps d’execució. 

En el diagrama de Gantt següent es poden veure els temps previstos aproximats per a la 
construcció de la obra que constaria de sis grans blocs de treball. Preparació del terreny, 
forjat del formigó construcció del tanc, instal·lació d’equips de bombeig, proves i posta 
en marxa i entrega. 

 

Imatge 3.9.1 Diagrama de Gantt duració real. Font [Gantt Project] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:                                                          452.198,34 €                        
IVA 21%:                                                        113.943.51 € 
PRESSUPOST TOTAL:                                656.531,62 € 
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4 Càlculs. 
 

4.1 Càlculs referent al tanc. 

4.1.1 Volum del tanc. 

 

 

 

4.1.2 Càlcul de les virolles del tanc. 

 

 

 

Virolla 12 

H = (1.5 x 12) = 18m. 

 

Virolla 11 

H = (1.5 x 11) = 16,5m. 

 

 Virolla 10 

H = (1.5 x 10) = 15m. 

 

td =
Sd

4,9 D (H - 0,3) G

td =
137

4,9 x 42 (18 - 0,3) x 0,895
+1,6 =25,39 mm.

td =
137

4,9 x 42 (16,5 - 0,3) x 0,895
+1,6 =23,38 mm.

td =
137

4,9 x 42 (15 - 0,3) x 0,895
+1,6 =21,36 mm.
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Virolla 9 

H = (1.5 x 9) = 13,5m. 

 

Virolla 8 

H = (1.5 x 8) = 12m. 

 

Virolla 7 

H = (1.5 x 7) = 10,5m. 

 

Virolla 6 

H = (1.5 x 6) = 9m. 

 

Virolla 5 

H = (1.5 x 5)  = 7,5m. 

 

Virolla 4 

H = (1.5 x 4) = 6m. 

 

Virolla 3 

H = (1.5 x 3) = 4,5m. 

td =
137

4,9 x 42 (13,5 - 0,3) x 0,895
+1,6 =19,34 mm.

td =
137

4,9 x 42 (12 - 0,3) x 0,895
+1,6 =17,33 mm.

td =
137

4,9 x 42 (10,5 - 0,3) x 0,895
+1,6 =15,31 mm.

td =
137

4,9 x 42 (9 - 0,3) x 0,895
+1,6 =13,29 mm.

td =
137

4,9 x 42 (7,5 - 0,3) x 0,895
+1,6 =11,28 mm.

td =
137

4,9 x 42 (6 - 0,3) x 0,895
+1,6 =9,26 mm.
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Virolla 2 

H = (1.5 x 2) = 3m. 

 

 

Virolla 1 

H = 1,5m. 

 

 

4.1.3 Càlcul Virolles prova hidrostàtica. 

 

 

Virolla 12 

H = (1.5 x 12) = 18m. 

 

Virolla 11 

H = (1.5 x 11) = 16,5m. 

 

 Virolla 10 

H = (1.5 x 10) = 15m. 

td =
137

4,9 x 42 (4,5 - 0,3) x 0,895
+1,6 = 7,24 mm.

td =
137

4,9 x 42 (3 - 0,3) x 0,895
+1,6 =5,23 mm.

td =
137

4,9 x 42 (1,5 - 0,3) x 0,895
+1,6 =3,21 mm.

tt =
St

4,9 x D x (H -0,3)

tt =
154

4,9 x 42 x (18 -0,3)
=23,65 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (16,5 -0,3)
=21,64 mm.
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Virolla 9 

H = (1.5 x 9) = 13,5m. 

 

Virolla 8 

H = (1.5 x 8) = 12m. 

 

Virolla 7 

H = (1.5 x 7) = 10,5m. 

 

Virolla 6 

H = (1.5 x 6) = 9m. 

 

Virolla 5 

H = (1.5 x 5)  = 7,5m. 

 

Virolla 4 

H = (1.5 x 4) = 6m. 

 

tt =
154

4,9 x 42 x (15 -0,3)
=19,64 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (13,5 -0,3)
=17,64 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (12 -0,3)
=15,63 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (10,5 -0,3)
=13,63 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (9 -0,3)
=11,62 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (7,5 -0,3)
=9,62 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (6 -0,3)
= 7,61 mm.
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Virolla 3 

H = (1.5 x 3) = 4,5m. 

 

Virolla 2 

H = (1.5 x 2) = 3m. 

 

 

Virolla 1 

H = 1,5m. 

 

 

4.1.4 Càlcul gruix planxa sostre. 

 

𝐺𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑚í𝑛𝑖𝑚 =
𝐷

4800 · sin𝜃
 

𝐺𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑚í𝑛𝑖𝑚 =
4200

4800 · sin 14
= 3,61𝑚𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tt =
154

4,9 x 42 x (4,5 -0,3)
=5,61 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (3 -0,3)
=3,60 mm.

tt =
154

4,9 x 42 x (1,5 -0,3)
=1,60mm.
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 4.2 Càlcul referent al sistema de bombeig. 

 

4.2.1 Volum del tanc. 

𝑉 =  𝜋 𝑟2𝐿 

𝑉 =  𝜋 212 · 18 = 24937.96 𝑚3 

 

4.2.2 Càlcul número de Reynolds. 

Re = 𝑉· 𝐷
ν  

 

Re = 3,44· 0,4
3.10−6

= 458666,66 

 

4.2.3 Velocitat del gasoil. 

𝑉 =
𝑄
𝑆

 

𝑉 =
0,41666
𝜋 · 0,42

4

= 3,31 𝑚/𝑠 

 

4.2.4 Factor de fricció. 

 

 

𝑓 =  
1,325

(𝑙𝑛[(
𝜀
𝐷

3,7 + 5,74
𝑅𝑒0,9)]2
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𝑓 =  
1,325

[ln(
0,046

0,4
3,7 + 5,74

458666,660,9)]2

= 0,0147 

 

4.2.5 Càlcul gràfic de la rugositat relativa de la canonada. 

Mitjançant el diàmetre de la canonada i el tipus de material podem obtenir de manera 
gràfica la rugositat relativa de l’acer comercial. Per diàmetre de 16” polzades i acer 
comercial es correspon un a rugositat relativa de 0,00013. 
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Imatge 4.2.1 Diagrama rugositat relativa. Font. [Crane, Myke. Flujo de fluidos en 
valvulas accesorios y tuberias. México ed. Mc Graw-Hill ] 
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4.2.6 Pèrdues de càrrega accessoris. 

𝐿𝑒𝑞 = 𝐷 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓 · 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖. 

 

4.2.6.1 Longitud equivalent per una T. 

𝐿𝑒𝑞 = 0,4 ·  50 = 20 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒. 

 

4.2.6.2 Longitud equivalent per dos vàlvules de comporta oberta. 

𝐿𝑒𝑞 = 0,4 ·  8,5 = 3,4 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒. 

𝟑,𝟒 ·  𝟐 = 𝟔,𝟖 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞. 

 

4.2.6.3 Longitud equivalent per un colze a 90º. 

𝐿𝑒𝑞 = 0,4 · 37,5 = 15𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒. 

Total longituds equivalents. 41,8 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒. 

 

4.2.6.4 Pèrdues de càrrega lineals accessoris. 

𝐻𝑙 = 0,0147 ·  
41,8
0,4

·  
3,312

2𝑔
= 0,858 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒. 

 

4.2.7 Total pèrdues càrrega.  

𝐻𝐿𝑡𝑜𝑡 = 𝑓
�𝐿 + 𝐿𝑒𝑞�

𝐷
𝑣2

2𝑔
 

𝐻𝐿𝑡𝑜𝑡 = 0,0147
(70 + 0,858)

0,4
3,312

2𝑔
= 1,455 𝑚. 𝑐.𝑓. 

 

4.2.8 Càlcul viscositat dinàmica (μ). 

Viscositat dinàmica del gasoil = 3. 10−2 𝑐𝑚
2

𝑠
  (Stokes) 

Canvi d’unitats d’Stokes a Poises. 

3. 10−2 𝑐𝑚
2

𝑠
 · 0,848 𝑔

𝑐𝑚3 = 0,02544 𝑔
𝑐𝑚.𝑠

 = (0,02544 Po) 
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0,02544 g
cm.s

 (Po)= 2,54 cPo 

En unitats del S.I.:  2,54.10−2 𝑔
𝑐𝑚.𝑠

 . 10
2

103
 = 2,54.10−3 𝐾𝑔

𝑚.𝑠
 

 

4.2.9 Bernoulli.  

 

𝑃𝑎
𝛾

+  𝑍𝑎 + 𝛼 𝑥 
𝑉2

2𝑔
=
𝑃𝑎
𝛾

+  𝑍𝑏 + 𝛼 𝑥 
𝑉2

2𝑔
+ 𝐻𝑙𝐴𝐵 −  𝐻𝐵 

 

𝐻𝐵 = (𝑍𝐵 − 𝑍𝐴) −  
𝑃𝑎
𝛾

+  𝐻𝑙𝐴𝐵 +
3,312

2𝑔
 

On 
𝑃𝑎
𝛾

 = 1,5 m.c.f. 

𝐻𝐵 = 17 + 1,455 − 1,5 + 0,558 = 17,52 𝑚. 
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4.3 Càlcul referent al sistema de seguretat. 

4.3.1 Cabal d’aigua necessari. 

Tenint en compte la taula següent podem determinar el cabal d’aigua necessari per a 
refredar en tanc incendiat. Segons la taula que es troba en el Real Decret 1562/1998 17 
de Juliol art. 39 veiem que es requereix 15 litres/minut per metre de circumferència.  

 

 

Imatge 4.3.1 Avaluació del cabal d’aigua necessari en cas d’incendi per tancs d’eix 
vertical. Font [Real Decret 1562/1998 del 17 de Juliol ITC MI-IP02]. 

Per a determinar el cabal hem de calcular els metres de circumferència que tenim. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑚í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 = 2 𝜋 . 𝑟 

𝑃 = 2 𝜋 ·  21 = 131,94 𝑚. 

𝑄 = 𝑃 ·  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟 = 131,94 ·  15 = 1979,20𝑙 

1979,2
𝑙

𝑚𝑖𝑛
·

60𝑚𝑖𝑛
1ℎ

= 𝟏𝟏𝟖𝟕𝟓𝟐𝒍/𝒉 

 

4.3.1.1 Cabal d’aigua necessari per a la fabricació d’escuma en el tanc. 

A més a més de l’aigua per apagar el foc l’API també obliga a combatre el foc amb la 
producció d’escuma. Tot seguit es mostrà la manera de calcular l’aigua addicional que  
s’ha de subministrar per a poder fabricar l’escuma. Segons normativa s’ha de disposar 
d’un cabal mínim de 4 litres d’aigua per minut i per cada metre quadrat de superfície 
durant un temps mínim de 55 minuts. 

 

𝑄 = 4𝜋 · 𝑟2 = 4𝜋 · 212 = 5541,76𝑙/𝑚𝑖𝑛 
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Cabal d’aigua requerit per alimentar el sistema contra incendis durant 55 minuts. 

𝑄 = 5541,76𝑥55 = 304797,31𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 18287,82 𝑚3/ℎ 

 

Com que l’aigua porta una concentració d’escumogen al 6% se l’hi ha de restar aquest 
percentatge al volum total d’aigua, i obtindrem el cabal total d’aigua necessari. 

 

304797,31𝑙/𝑚𝑖𝑛 − 6% =286509,47 l/min = 17190,5 𝑚3/ℎ 

A l’hora de fer el la suma dels totals veiem que els litres no són per una hora sinó que 
està calculat per a 55min. Per tant hi afegirem els 5 minuts que falten per a poder-ho 
deixar en l/h. Això dona un resultat final de 330840 𝒍/𝒉 

 

4.3.1.2 Cabal d’aigua necessari per la cubeta. 

Per la cubeta es necessari subministrar un cabal mínim de 2 litres per minut i per metre 
quadrat de superfície a cobrir durant un temps mínim de 55 minuts. 

À𝑟𝑒𝑎𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑖𝑟 = à𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 − à𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑐 

À𝑟𝑒𝑎 = 10000 − 𝜋 212 = 8614,55𝑚2 

𝑄 = 8614,55 · 2 = 17229,11𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 1033,74 𝑚3/ℎ 

Cabal d’aigua requerit per alimentar el sistema contra incendis durant 55 minuts. 

𝑄 = 17229,11 · 55 = 947601,3𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 56856 𝑚3/ℎ 

Com que l’aigua porta una concentració d’escumogen al 6% se l’hi ha de restar aquest 
percentatge al volum total d’aigua, i obtindrem el cabal total d’aigua necessari. 

 

947601,3𝑙/𝑚𝑖𝑛 − 6% = 890745,22𝑙/ min =  53444,7132 𝑚3/ℎ 

A l’hora de fer el la suma dels totals veiem que els litres no són per una hora sinó que 
està calculat per a 55min. Per tant hi afegirem els 5 minuts que falten per a poder-ho 
deixar en l/h. Això dona un resultat final de 𝟗𝟕𝟏𝟕𝟏𝟔 𝒍/𝒉 

 

4.3.1.3 Cabals totals d’aigua requerits pel sistema contra incendis. 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 + 𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑐 + 𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 

Càlcul d'un tanc cilíndric d'emmagatzematge de gasoil Pàgina 98 
 



𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 118752 + 330840 + 971716 =  1421308𝐿/ℎ = 1421 𝑚3/ℎ  

 

4.3.2 Distancies de seguretat entre instal·lacions.  

El quadre de la imatge 4.3.2 ens mostra les distancies mínimes per a tots els elements 
adjacents al tanc, de tots els elements mostrats en el quadre següent només es calcularan 
els que contempli el projecte. En cas d’aquest projecte s’emmagatzema gasoil 2.2 classe 
C.  

Per a determinar la distància a utilitzar en cada element haurem de seguir la columna 
vertical de 2.2 en la fila d’instal·lació. 

 

 

Imatge 4.3.2. Distàncies mínimes entre límits d’instal·lacions fixes de superfície en 
emmagatzematges superiors als 50.000 metres cúbics. Font [Real Decret 1562/1998 del 

17 de Juliol ITC MI-IP02]. 

Un cop conegudes totes les distàncies mínimes s’haurà d’aplicar el coeficient de 
reducció per a la capacitat que té el tanc, la taula anterior feia referència a tancs 
superiors als 50.000 m³. 

Com que el tanc té una capacitat de 25.000 m³ li correspon un coeficient de 0,95. 
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Imatge 4.3.3 Coeficient de reducció per capacitat. Font [Real Decret 1562/1998 del 17 
de Juliol ITC MI-IP02]. 

El tercer i últim coeficient  de reducció de distàncies fa referència a les mesures contra 
incendis adoptades per sobre les mesures exigides. Es considera en funció de tres nivells 
i segons les mesures contra incendis aplicades es considera de nivell 2.  

El Real Decret MI-IP02 descriu el nivell dos com a: Sistemes fixes d’accionament 
automàtic aplicats  a les instal·lacions. 

Els quals poden ser: 

1. Sistemes fixos d'escuma per inundació o cobriment dels elements de 
la instal·lació considerada, amb accionament situat a més de 10 metres de 
la instal·lació protegida. 

2. Servei de bombers situat a menys de 10 quilòmetres i menys de 
10 minuts amb bons accessos per carretera i amb un sistema d'avís adequat. 

3. Sistema d'aigua de Defensa Contra Incendis amb capacitat de reserva 
i cabals 1,5 vegades la de disseny obligat. 

4. Hidrants repartits per tota la zona de emmagatzematge. 

5. Detectors automàtics fixos, amb alarma, a la zona circumdant a la 
instal·lació. 

6. Cortina d'aigua a les zones més properes als carrers de serveis exteriors de la 
planta. 

7. Doble reserva i capacitat d'escumogen de la qual resulti en càlculs 

  

 

Imatge 4.3.4. Reducció de les distàncies de recipients per protecció addicional. Font  
[Real Decret 1562/1998 del 17 de Juliol ITC MI-IP02]. 
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Quadre resum de les distancies totals finals. 

 

Instal·lacions. 
Distàncie

s En 
metres. 

Coef 
reducció 
capacitat. 

Reducció 
distàncies 
protecció 

addicional. 

Distànci
a final. 

En 
metres. 

Emmagatzematge. 15 15x0,95=14,2 14,2x0,5=7,1 7,1 
Edificis 

administratius, 
socials, laboratoris 

i tallers. 

20 20x0,95=19 19x0,5=9,5 9,5 

Estació de bombeig 
contra incendis. 30 30x0,95=28,5 28,5x0,5=14,2 14,2 

Tancat del parc 
d’emmagatzematg

e. 
15 15x0,95=14,2 14,2x0,5=7,1 7,1 

Terrenys en que és 
pot construir 
habitatges. 

25 25x0,95=23,7
5 

23,75x0,5=11,8
7 11,87 

Locals de pública 
concurrència. 40 40x0,95=38 38x0,5=19 19 

 

Taula 4.3.1 Distancies totals de les instal·lacions i el tanc. 

 

4.3.3 Distància entre tancs. 

Els tancs són de tipus vertical cilíndric, per aquest motiu es farà servir el quadre 4 de 
l'article 9 de la ITC MI-IP02, tenint present els següents punts. 

- Tipus de sostre: Fix. 

- Diàmetre del tanc: 21 metres. 

- Classe del producte emmagatzemat: Classe C. 

Un cop conegut aquests paràmetres, es procedeix als hipotètics càlcul de les distàncies 
corresponents en cas que es volgués construir un altre tanc. Utilitzant el quadre de la 
imatge XX s'obté que per a un diàmetre de 42 metres, un producte de la classe C i sostre 
fix, la distancia de seguretat és la següent. 

42 metres de diàmetre · 0,3 = 12.6 m. 
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Imatge 4.3.5 Distancia entre parets de tanc d’eix vertical. Font [Real Decret 1562/1998 
del 17 de Juliol ITC MI-IP02]. 

 

Aplicant el factor de correcció de la imatge 4.3.6 segons mesures de seguretat ens queda 
que la distancia total és de: 

Nivell de protecció 2 = 12,6 · 0,7 = 8,82 metres aproximat a 9 metres de separació 
mínima.  

 

Imatge 4.3.6 Coeficient de reducció de seguretat. Font [Real Decret 1562/1998 del 17 
de Juliol ITC MI-IP02]. 

 

4.4 Càlcul referent al sistema elèctric. 

4.4.1 Càlcul del parallamps. 

S’instal·larà un parallamps en edificacions les quals l’índex de risc sigui superior a 27 
unitats. 

Això s’obté de la suma dels coeficients A+B+C. 

On A es determina per les coordenades geogràfiques de l’emplaçament en el mapa de la 
imatge següent. Com que el dipòsit esta ubicat a la zona de la província de Tarragona 
tenim un valor de A = 5. 
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Imatge 4.4.1 Coeficients de perillositat de llamps segons zona geogràfica. Font 
[Normativa NTE-IPP/1973 ]  

El valor de B tenint en compte que és estructura metàl·lica amb sostre metàl·lic i de 19 
metres d’alçada li correspon un valor de B = 8. 

 

 

Imatge 4.4.2 Coeficients de perillositat de llamps segons tipus d’estructura. Font 
[Normativa NTE-IPP/1973 ] 

 

I el valor de C tenim que és un terreny pla d’altura igual o major a les estructures 
adjacents amb escàs número de vegetació i una altre tipus d’edificicació obtenim un 
valor de C = 11  
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Imatge 4.4.3 Coeficients de perillositat de llamps segons condicions del terreny. Font 
[Normativa NTE-IPP/1973 ]  

 

Resultat: A = 5, B = 8 i C = 11 

Total = 5 + 8 + 11 = 24.  

 

4.5 Càlcul pressupost. 

4.5.1  Càlcul número de xapes per cada pis de virolla.   

 

Perímetre del tanc.                               𝑃 = 2𝜋 · 𝑟 

𝑃 = 2𝜋 · 21 = 132 𝑚.  

𝑁º𝑥𝑎𝑝𝑒𝑠 =
132 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒

3𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑥𝑎𝑝𝑎
= 44 𝑥𝑎𝑝𝑒𝑠 

 

4.5.2 Càlcul distàncies de la barana per a les escales. 

Per a trobar la distància de la barana es farà mitjançant el càlcul de la hipotenusa d’un 
tram de l’escala que consta d’una llargada de 6,3 m una alçada de 7,5 m i un angle de 
50º.   
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sin 50 =
7,5
ℎ

 

Obtenim una distància de la barana de 9,8 metres per a cada tram.  

Per a una alçada de 18 metres del tanc hi consten 2,4 trams d’escales de 7,5 m d’alt. Per 
tant multiplicarem els 9,8 metres de distància de tub pels 2,4 trams i obtenim els 23,52 
m de canonada totals. La barana tindrà una altre tub de protecció a mitja altura. 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑠 𝑑′𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
18
7.5

= 2,4 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑠 

𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑢𝑏 = 9,8 · 2,4 = 23,52 𝑚 

Les mesures comercials de tub subministrat són de 3000 mm. per tant necessitarem 16 
tubs. 

4.5.3 Càlcul número de reixetes per a les escales. 

La distància lineal a cobrir és de 6300m. per a cada tram d’escales i cada esglaó té unes 
dimensions de 800mm x 260mm.  

𝑁º 𝑒𝑠𝑔𝑙𝑎𝑜𝑛𝑠 =
6300
260

= 24 𝑒𝑠𝑔𝑙𝑎𝑜𝑛𝑠 

𝑁º 𝑒𝑠𝑔𝑙𝑎𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24 · 2,4 = 58 𝑒𝑠𝑔𝑙𝑎𝑜𝑛𝑠 

Les mesures comercials de xapes subministrades són de 800 x 800 per tant necessitarem 
19 xapes més tres addicionals per a fer les plataformes de descans. 

 

4.5.4Càlcul superfície del sostre. 

𝑆 =  𝜋 · 𝑟 · ℎ 

S =  π · 21 ·21,64 = 1427,66 m2. 
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5.Glossari. 
 

CNAE: (Classificació Nacional D’activitats Econòmiques)  La CNAE s’elabora amb 
l'objectiu d’agrupar les activitats econòmiques segons un criteri definit i una mateixa 
categoria. 

API-650: És la norma que fixa la construcció de tancs soldats per l’emmagatzematge de 
gasoil. 

MI-IP02: Instrucció tècnica complementaria de <<Parques de almacenamineto de 
líquidos petrolíferos>>. 

cubeta:  és un recipient completament estanc. S’utilitza per a recollir possibles fuites 
durant l’emmagatzematge o el transvasament de productes perillosos, evitant així la 
contaminació. 

Virolles: És cadascuna de les xapes de que es composa el tanc. 

Rack: Conjunt de canonades agrupades en una mateixa base o infraestructura. 

Real decret: En el sistema jurídic espanyol, un Reial Decret és una norma jurídica amb 
norma de reglament, que emana del poder executiu en virtut de les competències 
atribuïdes per la Constitució 

Aigües hidrocarburades: És l’aigua que ha estat en contacte amb el gasoil o pot haver-hi 
estat i per tan no pot ser evacuada directament. S’ha de redistribuir cap al sistema de 
depuració. 

ASTM: L’American Society for Testing and Materials. Creada el 1898, és una de les 
organitzacions més grans del mon en que desenvolupen  normes voluntàries por 
consens. 

Brida: Accessori per l’acoblament de canonades que facilita el muntatge i desmuntatge. 

Corrosió:  Desgast no desitjat, originat  per  la reacció química entre el fluid contingut i 
el material de construcció de l’equipo en contacte. 

Norma: Conjunt de regles pel dimensionat i càlcul d’accessoris. 

Pressió atmosfèrica: Es la produïda pel pes de l’aire i el seu valor depèn de l’altura del 
lloc indicat sobre el nivell del mar. 

Recipient: Dipòsit tancat que allotja un fluid a una pressió manomètrica diferent a 
l’atmosfèrica. 

Tanc: Dipòsit dissenyat per emmagatzemar o processar fluids generalment a pressió 
atmosfèrica. 
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Sistema internacional (SI): És el sistema d'unitats més utilitzat al món, tant en ciència 
com a la vida diària (comerç), i és l'evolució del sistema mètric decimal. 

Parafina: Conformen un grup d'hidrocarburs alcans de fórmula general CnH2n+2, on n 
és el nombre d'àtoms de carboni. La molècula simple de la parafina prové del metà, 
CH4, un gas a temperatura ambient; 

Escumògen: Additius que s’afegeixen a l’aigua per tal de millorar-ne les propietats en el 
la lluita contra el foc 

Cicloparafina: Hidrocarburs cíclics saturats, derivats del ciclopropà (C3H6) y del 
ciclohexà 

m.c.f. :  Metres de columna de fluid, és una unitat de pressió que equival a la pressió 
exercida per una columna d’un  fluid  d'un metre d'alçada. 
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6.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 
d’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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Fitxa de seguretat del gasoil. 

 

FULL D’ESPECIFICACIÓ DEL GASOIL 
1. IDENTIFICACIÓ DE LA SUBSTÀNCIA 
Nom del producte: Gasoil 
Utilització: s’usa com a carburant en motors diesel, calefacció i aplicacions industrials. 
Qualsevol altre ús implica un procés que pot modificar les seves característiques 
essencials així com la responsabilitat en quant a seguretat del producte, el qual 
transferirà  l’usuari. 
2. COMPOSICIÓ/INFORMACIÓ SOBRE ELS COMPONENTS 
General: Està constituït per una mescla d’hidrocarburs de petroli amb nombre d’àtoms 
de carboni. Els principals components són hidrocarburs olefínics, saturats i aromàtics 
provinents de la destil·lació del petroli. 
Additius: 

1- Milloradors de flux destil·lats mitjans fins a 500ppm (dispersió d’acetat vinílic 
d’etilè en un dissolvent orgànic) 

2- Milloradors de cetà ( Nitrats d’alquil) fins a 500 ppm 
3- Additiu antiestàtic 1-3 ppm 
4- Pot contenir un detergent multi funcional 

Component perillós Símbol R&S Concentració aproximada 
Carc. Cat 3; R40, S(-2) 36/37; xn>99%  
3. IDENTIFICACIÓ DELS PERILLS 
Ulls: El contacte amb els ulls pot causar irritació si es produeix en altes concentracions. 
Pell: Aquest producte conté quantitats de components aromàtics policíclics, alguns dels 
quals són experimentals amb animals, que són cancerígens per la pell. D'aquí a que 
l’exposició prolongada i repetida pot provar dermatitis i existeixi el risc de càncer de 
pell. Aquest, serà molt baix sempre que es prengui precaucions per a la seva 
manipulació de forma que s’eviti el contacte prolongat i repetit amb la pell i es 
mantingui una bona higiene personal. 
Inhalació: Una exposició repetida i prolongada a altes concentracions de vapor causa 
irritació de les vies respiratòries i alteracions en el sistema nerviós central. En casos 
extrems pot donar lloc a pneumònia química. L’aspiració del líquid als pulmons, tant 
directa o com a conseqüència de vòmits després de la ingestió del líquid pot provocar 
greus danys als pulmons fins a produir la mort. Les precaucions de manipulació han 
d’ésser observades estrictament. 
Ingestió: No provocar vòmits ja que és important que no accedeixi als pulmons cap 
quantitat del producte. En qualsevol cas sol·licitar atenció mèdica. 
4. PRIMERS AUXILIS 
Ulls: Netejar immediatament amb abundant aigua fins que la irritació disminueixi. 
Pell: Aclarir immediatament amb grans quantitats d’aigua, utilitzant sabó si està 
disponible. Retirar les robes contaminades, inclòs el calçat. 
Inhalació: En situacions d’emergència utilitzar l’adequada protecció respiratòria per a 
retirar a la víctima afectada del lloc d’exposició. Administrar respiració artificial si ha 
disminuït la seva respiració. 
Ingestió: no provocar vòmits ja que és important que no accedeixin als pulmons cap 
quantitat del producte. 
En qualsevol cas sol·licitar atenció mèdica. 
Pàgina 1 de 5. 
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FULL D’ESPECIFICACIÓ DEL GASOIL 
5. MESURA DE LLUITA CONTRA INCENDIS 
Mitjans d’extinció: Escuma, pols seca, pols polivalent ABC, diòxid de carboni. 
Perills d’incendi i explosió: Inflamable. El líquid pot emetre vapors que s’acumulen a 
nivell del terra i poden accedir, pels drenatges o altres passos subterranis, a fonts 
d’ignició des del punt d’escapament. 
Electricitat estàtica: determinats materials poden acumular càrregues estàtiques les quals 
poden causar una descarrega elèctrica que generi guspira i produeixi un incendi en 
presència de gasoil. 
No obstant, aquest producte conté un additiu antiestàtic. 
Procediments especials de lluita contra incendis: aplicar boira d'aigua o aigua 
polvoritzada per a les superfícies exposades al foc (exemple: contenidors) i per a protegir 
al personal. 
Únicament personal entrenat en lluita contra incendis haurà d'utilitzar les mànegues 
contra incendis. Per al personal que combat l'incendi i exposat a gasos i altes 
temperatures, es precisa protecció respiratòria i ocular, guants i roba resistents al calor. 
Productes de combustió per combustió perillosos: Fum òxids de sofre, monòxid de 
carboni, en cas de combustió incomplerta. 
6. MESURES QUE S'HAN DE PRENDRE EN CAS DE VESSAMENT ACCIDENTAL 
Precaucions personals: Evitar contactes amb la pell i els ulls. Eliminar les fonts d'ignició 
i assegurar una ventilació suficient. El producte pot danyar l’asfalt i fer les superfícies 
lliscants. 
Evacuar tot el personal innecessari. Allí on la ventilació sigui inadequada portar aparells 
de respiració (veure secció 8). 
Precaucions mediambientals: Vessaments sobre el terreny. Eliminar les fonts d'ignició. 
Tallar la font amb les precaucions normals de seguretat. Evitar que el líquid accedeixi a 
clavegueres, vies fluvials o àrees de nivells inferiors; notificar-ho a les autoritats si s'han 
produït o s'estan produint contaminacions del subsòl/la vegetació. Prendre mesures per a 
mantenir un 
mínim els efectes sobre l'aigua subterrània. 
Vessaments sobre aigua: Eliminar les fonts d'ignició. Informar al vaixell del perill, avisar 
les autoritats del port. No confinar-se a la zona de fuga. Retirar el producte de la 
superfície mitjançant recollidors de superfície o amb absorbents adequats. 
Procediments de descontaminació: Utilitzar el material absorbent, com sorra i terra. 
Emmagatzemar i eliminar el material d'acord amb la reglamentació vigent sobre residus. 
7. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 
Manipular i emmagatzemar d'acord amb els procediments per a líquids combustibles de 
la classe B2. 
Emmagatzemar el producte en llocs frescos i ventilats, allunyant les fonts d’ignició. 
Obtenir l'equip mecànic adequat per a la manipulació de bidons i envasos pesats. Els 
equips i accessoris elèctrics hauran de complir amb els requisits del reglament 
electrotècnic per a baixes tensions i ser adequats per a instal·lacions amb risc d’incendi i 
explosió. 
Temperatura de càrrega/descàrrega: Ambient fins a 40ºC. 
Precaucions especials: Utilitzar el procediment correcte de connexió. Emmagatzemar i 
utilitzar en contenidors tancats o ventilats. Assegurar-se del compliment dels 
requeriments legals referents a l'emmagatzematge i manipulació. Comprovar l'existència 
de fugues en contenidors i evitar la generació d’aquestes. 
Pàgina 2 de 5. 
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Límits d’explosió professional:  
Substància: Oli mineral (boires) 
VLA-ED: 5 mg/m3 VLA-EC: 10 mg/m3 Fonts d’informació: 1999 (INSHT) 
Protecció personal: En sistemes oberts als que es probable un contacte, es portaran 
ulleres de seguretat panoràmiques, roba a prova de productes químics així com guants 
químicament impermeables. Allí on solament és probable el contacte accidental, portar 
ulleres de seguretat amb proteccions laterals. No es precisaran altres precaucions 
especials sempre que s’eviti el contacte amb ulls i pell. Quan la concentració en l’aire 
sobrepassi el límit d’exposició, s’utilitzaran equips de respiració autònoma. 
9. PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES  
Aparença: Líquid de color or clar 
Olor: petroli acre 
Densitat del vapor (aire=1): < aire 
Densitat a 15ºC kg/m: 825 – 860 
Pressió de vapor a 20ºC: <0.3 kPa 
Punt d’ebullició ºC: 151 – 371 
Punt d’inflamació: 52ºC 
Temperatura d’auto ignició ºC: 250-270 
Punt d’inflamació (baix/alt): 0.6 – 6.5 
Viscositat cinemàtica a 40ºC mm2/s: 4.3 – 5.2 
Solubilitat en aigua: < 0.02 
Coeficient de partició Log 10 POW: >3 
10. ESTABILITAT I REACTIVITAT 
Estabilitat: El producte es estable sota condicions normals d’operació i no subjecte a la 
polimerització. Inflamable i combustible. 
Condicions a evitar: Fonts d’ignició, temperatures elevades, aigua. 
Materials a evitar: Evitar el contacte amb agents oxidants forts, com per exemple clor 
líquid, nitrats i peròxids. 
Productes de descomposició perillosos: No es veuran involucrats productes perillosos a 
temperatures ambient. 
Manipula i emmagatzemar d’acord amb els procediments per líquids combustibles de 
la classe C. 
11. INFORMACIONS TOXICOLÒGIQUES 
El següent assessorament toxicològic es basa amb els coneixements de la toxicitat del 
producte. 
Efectes per a la salut: 
Agut: Basat en dades procedents de proves amb animals mitjançant la utilització de 
materials i productes similars, la toxicitat aguda d’aquest producte es suposa que és: 
Oral (rata) LD50 > 5000 mg/kg 
Pell (conill) LKD50 > 2000 mg/kg 
Als ulls: Lleugerament irritant però no produeix dany al teixit ocular. 
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FULL D'ESPECIFICACIÓ DEL GAS-OIL 
A la pell: Baix ordre de toxicitat aguda. Irritant. El contacte prolongat o repetit també 
pot portat a trastorns més greus de la pell, incloent el càncer de pell. Certs components 
presents en aquest producte poden ser absorbits a través de la pell, possiblement en 
quantitats tòxiques. 
Per inhalació: En altes concentracions i/o temperatures elevades, els gasos o la boira 
irrita les membranes mucoses, pot provocar dolors de cap i vertigen, pot ser anestèsic i 
pot causar altres efectes al sistema nerviós central. Amb temperatures elevades o amb 
l’acció mecànica poden formar-se gasos, boires o fums que poden ser irritants als ulls, 
el nas, la gola i els pulmons. Evitar respirar gasos, boires o fums. 
Per ingestió: Ordre baix de toxicitat aguda/sistemàtica. Petites quantitats del producte 
aspirades als pulmons durant la ingestió o per vòmits poden causar greus danys 
pulmonars i inclòs la mort. 
Crònica: Conté components aromàtics policíclics, el contacte del qual augmentat i/o 
repetit de la pell provoca càncer de la pròpia. Les exposicions prolongades i repetides 
per inhalació de certs components aromàtics policíclics així mateix poden provocar 
càncer als pulmons i altres parts del cos. 
12. INFORMACIONS ECOLÒGIQUES 
Biodegradabilitat:De lenta a moderada. En absència de dades específiques 
mediambientals per a aquest producte, aquesta avaluació es basa en informació 
desenvolupada amb diversos petrolis. Els gasoils emesos al medi ambient es 
volatilitzen a l’atmosfera i es dispersen, també poden arribar al subsòl i dissoldre’s amb 
l’aigua. Basant-se en dades químiques, físiques i biològiques publicades, sobre 
components seleccionats d’aquest producte, poden produir-se efectes perjudicials per a 
l’hàbitat terrestre o aquàtic. La major part dels components d’aquest producte es suposa 
que són biodegradables en proporcions lentes o moderades i no es suposa que 
persisteixin en el medi ambient, mentre que alguns components si són persistents. 
13. CONSIDERACIONS RELATIVES A L’ELIMINACIÓ 
Col·locar els materials contaminats en contenidors que s’han de segellar i etiquetar. 
S’han d’eliminar com a residus perillosos, d’acord amb la reglamentació vigents, 
mitjançant l’ús d’un gestor autoritzat de residus. S’han de manipular els residus evitant 
el contacte directe i la inhalació de vapors.  Els residus són combustibles i inflamables, 
pel que s’ha d’evitar 
l’exposició a fonts d’ignició. Els bidons semi buits són més perillosos que els plens 
degut a la presència de vapors. Els bidons que hagin contingut aquests residus han 
d’entregar-se a un gestor autoritzat. 
14. INFORMACIONS RELATIVES AL TRANSPORT 
Classificació per al transport: Líquid inflamable 
Contenidor usuals: Petrolers, vaixells, vagons cisterna, camions cisterna, bidons. 
Temperatura de transport: fins a 40ºC 
Denominació per al transport: Gasoil 
Nombre ONU: 1202 
IATA-DGR.: Classe 3, grup d’embalatge II 
Nombre d’identificació de perill ONU: 30 
IMDG: Classe 3.3, grup d’embalatge III 
ADR/RID: 3,3 
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FULL D'ESPECIFICACIÓ DEL GAS-OIL 
15. INFORMACIONS REGLAMENTÀRIES 
Dades d’etiquetatge de perills: Xn nociu  
Cancerigen: Cat.3 
Frases R & S (Riscos específics i consells de prudència) 
R40: Possibilitat d’efecte irreversible. 
S2: Mantenir-se fora de l’abast dels nens.  
S36/37: Usar roba i guants de protecció adequats. 
16. ALTRES INFORMACIONS 
En cas que es produeixi un accident, s’ha de notificar immediatament al Centre de 
Coordinació Operativa de la comunitat autònoma o delegació del govern corresponent, 
mitjançant els telèfons que protecció civil publica periòdicament al BOE. 
Les dades i advertències facilitades són d’aplicació quan el producte està venent-se per a 
l’aplicació o les aplicacions declarades. El producte no podrà ser utilitzat per a qualsevol 
altra aplicació. El treball de producte per a altres aplicacions que no siguin les manifestades 
en aquest document pot provocar la presència de riscos no mencionats en aquí. No s’haurà 
d’usar el producte per a una altra finalitat que no siguin les declarades. 
Si ha aconseguit el producte per al subministrament de tercers, serà la seva obligació el 
prendre totes les mesures necessàries per a assegurar-se de que qualsevol persona que 
manipuli el producte disposi de la informació continguda en aquest document. 
Si es vostè empresari, serà la seva obligació el fet d’informar als seus treballadors i d’altres 
persones a les que poden afectar, sobre tots els perills descrits aquí, així com sobre les 
precaucions que s’han de prendre. 
Normativa: 
Dir 67/548/CEE: substàncies perilloses 
 Dir 88/379/CEE: preparats perillosos 
Dir CE 91/155/CEE: de gestió de residus 
Dir 87/101/CEE:sobre residus d’oli 
R.D. 1078/199: reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
R.D. 363/95: reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i 
etiquetatge de substàncies perilloses. 
Acord Europeu sobre Transport Internacional de mercaderies perilloses per Carretera 
(ADR) 
Acord Europeu sobre Transport Internacional de mercaderies perilloses per Ferrocarril 
(RID) 
Codi Marítim Internacional de mercaderies perilloses (IMDG). 
Associació de Transport Aeri Internacional (IATA). 
Fonts d’informació: 
Bases de dades EINECS (Inventari Europeu de Substàncies Comercials Existents). 
Fitxes internacionals de seguretat química de l’institut Nacional de seguretat i higiene en el 
treball.  
Enciclopèdia  de seguretat i salut de la organització internacional del treball. 
Límits d’exposició professional del INSHT 
Glossari: 
VLA: Valor límit ambiental 
VLA-ED: Valor límit ambiental – exposició diària (jornada estàndard de 8h) 
VLA-EC: Valor límit ambiental-exposició de curta durada (període de 15 minuts) 
LD50: Dosis letal mitjana           
LC50: Concentració letal mitjana 
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Informe subministrat pel programa de dimensiona de la bomba . 
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Longitud de canonada equivalent per a diferents accessoris (m). 

Font: [Apunts UPC] 
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Equacions analítiques pel càlcul de factors de fricció. 

 

 

Font [Apunts UPC] 
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Taula rugositats relatives segons material 

 

 

Font. [Crane, Myke. Flujo de fluidos en valvulas accesorios y tuberias. México ed. Mc 
Graw-Hill ] 
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Taula esforços admissibles materials 

 

 

 

 

Font: [API-650] 
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Dimensió canonades comercials 

 

Font: [Acevedo, Alvarez. Manual de hidráulica, Harla. México 1975] 
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Informe de les làmpades subministrat pel programa Dialux. 
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Requeriments pel sistema d’accés al tanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul d'un tanc cilíndric d'emmagatzematge de gasoil Pàgina 130 
 



Pressupostos  
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