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A. SISTEMA DE POLVORITZACIÓ 

En aquest annex es procedeix a descriure, de forma desglossada, cadascun dels elements 

que conformen el sistema de polvorització dels productes retardants. 

A.1 Element estructural 

Aquest element és l’estructura entorn la qual s’uneixen totes les unitats que intervenen en el 

procés d’aplicació de producte químic retardant. Es tracta d’una prestatgeria d’acer recoberta 

per una capa de pintura anticorrosiva, conformada per perfils de secció de 36 cm2. Els 6 

pilars de què consta mesuren 167 cm d’altura i són muntats sobre rodes amb opció de ser 

frenades, que possibiliten el transport i posterior immobilització a la posició establerta. 

L’estructura disposa de dues superfícies de 1,04 m2 situades a 25 i 80 cm del terra, 

respectivament. Aquest element mòbil dota al sistema de polvorització d’una versatilitat i 

d’una independència, respecte les demés zones del laboratori, necessàries per tal de poder 

operar amb la taula de combustió mentre es prepara l’experimentació i no interferir en la 

gravació durant l’execució de la crema. A la Figura A.1 s’esquematitzen planta, perfil i alçat 

d’aquest element. 

 

 
 

 

a) b) 
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c) 

Figura A.1.  Prestatgeria estructural  a) Alçat.  b) Perfil.  c) Planta. 
 

A.2 Dispositius mòbils i accionaments 

En aquest apartat s’hi detallen tots aquells elements que intervenen en el desplaçament 

lineal de l’element mòbil. 

Guia de moviment lineal 

L’equip escollit fou el model LM-P404 R-AT5 fabricat per l’empresa alemanya Berger Lähr, 

del grup Schneider Electrics. Aquest equip, que es troba fixat sobre un dels perfils més 

elevats de la prestatgeria, integra en el seu cos una guia lineal d’accionament mecànic 

mitjançant un sistema de corretja, l’element mòbil (anomenat carro d’ara en endavant), un 

motor trifàsic pas a pas i dos interruptors de final de carrera. La Figura A.2 apunta les 

dimensions que presenta el cos guia. Notar que els plànols presenten totes les cotes 

proporcionades entre elles i expressades en mil·límetres menys la de longitud total, indicada 

genèricament amb la lletra L, que és de 2350 mm. 

 

 

 

 

 

 

a) 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Figura A.2.  Cos guia  a) Perfil.  b) Planta.  c) Perfil en la secció A-A. 

La guia lineal té una carrera màxima de 2000 mm del carro que duu incorporat mitjançant un 

mecanisme de corretja dentada. El carro, de 300 grams de massa, pot ser transportat a 

velocitats de fins a 5 m/s (sense càrrega). Els límits del rail són acotats per sengles limitadors 

de carrera els quals disposen d’interruptors que aturen i protegeixen el sistema de forma 

immediata en cas de ser sobrepassats. Els elements mecànics són protegits per un robust 

cos fabricat amb alumini extrusionat i anoditzat que dota al conjunt d’extraordinària 

resistència a la torsió i la flexió (vegeu la Figura A.3).  
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Força màx. Fx 691 N 
Força màx. Fy 100 N 
Força màx. Fz 100N 
Moment màx. Mx 6,6 Nm 
Moment màx. My 10 Nm 
Moment màx. Mz 12 Nm 

Figura A.3.  Esquema del cos guia, amb les forces i els moments màxims que suporta. 

L’engranatge que realitza el moviment lineal del carro al llarg de la guia és empès per la 

rotació d’un motor pas a pas trifàsic, de model VRDM 3910 LWC, d’una resolució de 19.200 

increments per cada revolució, que es troba integrat a l’extrem esquerre del cos guia. A la 

Figura A.4 s’esquematitza el motor i es resumeixen les seves dades tècniques. El seu 

comandament, així com l’alimentació de corrent elèctric altern, es duu a terme mitjançant un 

equip perifèric, el controlador, connectat al motor mitjançant un cable que li ho subministra tot 

d’una.  

 

 

 

a) 

 
Parell màx. 400 Ncm 

Parell de Parada 452 Ncm 

Moment d'inèrcia del rotor 2,2 Kgcm2 

Freqüència màx. D'arrencada 5,3 KHz 

Corrent nominal / alimentació 2,0 A 

Resistència / bobinat 5,8 Ω 

Constant de temps d'augment de corrent 9 ohms 

Càrrega dinàmica de l'arbre admisible, axial 60N 

Càrrega dinàmica de l'arbre admisible, radial 100 N 

Massa 3,1 Kg 

 

Diàmetre de l'arbre  (d) 12 mm 

Disseny de l'eix llis 

Longitud  (L) 140 mm 

Collar de centrat  (D) 60 mm 

 

 

 

b) 

Figura A.4.  Motor VRDM 3910 LWC  a) Esquema.  b) Dades tècniques. 
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El sistema descrit és emprat genèricament per al desplaçament i el posicionament del carro 

a través de la guia, que garanteix una precisió en el moviment de + 1 mm. Amb la inclusió 

d’un parell de peces s’ha adaptat aquest sistema genèric a les necessitats específiques del 

sistema de polvorització. Sobre el carro s’hi subjecta una tanca mitjançant quatre cargols, la 

qual presenta una mecanització transversal de secció circular de 6 mm de diàmetre, per on 

passa i es solidaritza amb el conjunt un tub circular d’un quart de polzada de secció. Al 

capdamunt d’aquesta primera tanca, se n’hi disposa una altra que sustenta i solidaritza un 

altre element de secció circular, de 22 mm de diàmetre (vegeu Figura A.5). 

 
Figura A.5.  Carro amb les dues tapadores i els elements solidaritzats. 

Controlador 

Subministrat també per la casa comercial Berger Lähr, el model TLC-511 TwinLine  és un 

dispositiu que roman connectat electrònicament tant al motor del cos guia com als 

interruptors situats als límits de carrera, regint i habilitant de forma còmode, fiable i segura les 

operacions de translació del carro a través de la guia. El controlador es comanda des d’un 

PC mitjançant el software TwinLine Control Tool, inclòs al paquet TLC-511.  

El dispositiu controlador s’alimenta d’una banda de la xarxa de consum de corrent altern i per 

altra banda d’una font d’alimentació que li subministra  corrent continu a 24 V i a 0,24 A, que 

s’encamina a abastir les demandes de consum del motor (vegeu Figura A.6). 
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a) b) c) 

Figura A.6.  a) Motor connectat al controlador.  b) Controlador i font d’alimentació.  c) Pc connectat amb el controlador. 

Software de control TwinLine Control Tool 

Es tracta d’un senzill programa que facilita a l’operador del dispositiu una pantalla de 

comandaments des de la qual determinar tots els paràmetres cinemàtics que caracteritzen la 

carrera del carro, posició final, acceleracions d’engegada/frenada i velocitat d’escombratge, 

existint l’opció d’enregistrar la seva evolució durant el moviment. El dispositiu treballa per 

defecte amb la major de les resolucions que permet el motor, aprofitant l’alt grau de precisió 

de què és dotat constructivament. D’aquesta manera, les unitats de partida dels paràmetres 

cinemàtics no es corresponen amb les de cap sistema mètric. El software permet definir 

factors de conversió per tal de treballar amb les unitats que més convinguin, en detriment de 

la precisió en el moviment. En aquest cas s’optà pels mil·límetres a efectes de posicionament 

i mm/s per les velocitats.  

 

 

 

 

a) 
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b) 

Figura A.7.  a) Pantalla principal  amb la solapa de posicionament desplegada.  b) Detall de la solapa d’establiment de 
paràmetres. 

És des de la pantalla principal del software (vegeu Figura A.7) que es connecta i 

desconnecta el motor. També es té constància en tot moment de l’estat del dispositiu 

(mitjançant un nombre que ho codifica) i del errors que puguin sorgir en les operacions. El 

diàleg entre controlador i PC s’estableix via port sèrie de connexió RS-232. 

A.3 Circulació del fluid per impulsió amb aire comprimit 

La dilució de producte retardant es polvoritza des d’una altura de 1650 mm, impulsada per 

aire comprimit. La canonada que l’allibera es mou solidàriament amb el carro descrit en 

l’apartat anterior.  

Moto-Compressor 

El moto-compressor d’aire és de la marca comercial CompAir PROpack, model 250/100 PM, 

amb capacitat d’emmagatzematge de 24 litres i subministrament de pressions de fins a 9 

bars. De flux intermitent, un motor de 1.500 W de potència i funcionament alternatiu (2 

pistons) amb transmissió per corretges en V, exerceix la  compressió en una etapa. Cal 

afegir que disposa de rodes i nansa, imprescindibles per a traslladar els 62 kg que pesa 

sense càrrega.  La sortida del moto-compressor està equipada amb un manoreductor de 

pressió GO sèrie PR-1, d’accionament manual mitjançant aixeta (vegeu Figura A.8). Aquest 

manoreductor, que regula la pressió sortint d’aire des de 0 fins a 6 bars, disposa de dues 

sortides d’un quart de polzada de diàmetre; una d’elles pressuritza el circuit d’impulsió i 

polvorització, l’altra connecta un manòmetre analògic que mesura el rang de 0 a 6 bars amb 

una precisió de 0,2 bars.  
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a) b) 

Figura A.8.  Manoreductor  a) Detall.   b) Secció. 

Obrint l’aixeta del manoreductor, l’aire comprimit surt del compressor a la pressió nominal 

especificada i s’endinsa per un tub de tefló de secció circular d’un quart de polzada que el 

connecta amb un dipòsit contenidor, on s’hi disposa el producte diluït de retardant. Entre 

ambdós unitats hi ha instal·lada una vàlvula unidireccional d’accionament manual que permet 

obrir i tancar de forma ràpida el transvasament  d’aire del compressor cap al dipòsit (Figura 

A.9) 

 
Figura A.9.  Conjunt compressor – manoreductor -  dipòsit. 

Dipòsit contenidor de producte retardant 

El producte retardant, un cop diluït amb aigua, es carrega a un dipòsit cilíndric de plàstic que 

s’instal·la recolzat a la plataforma inferior de la prestatgeria estructural, agafat amb 

abraçadores a un dels pilars de l’estructura. El fluid doncs, resta a una altura de 25 cm des 
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del terra. De volum aproximat de 3 litres, la càrrega que allí es diposita resta tancada 

hermèticament i en contacte amb l’aire del compressor, que entra per una entrada 

mecanitzada al tap, per on s’hi connecta el tub de tefló. En obrir les claus de pas que aïllen 

ambdós unitats, l’aire omple el volum disponible del dipòsit i s’estabilitza a la pressió 

manomètrica desitjada. Les parets del dipòsit són prou gruixudes com per a aguantar unes 

pressions internes de fins a 4 bars. Com a mesura de seguretat, disposa d’una vàlvula de 

seguretat que expulsa l’excés d’aire arribats al llindar dels 4 bars, i permet el buidat o la 

purga de l’aire comprimit en qualsevol moment que l’operació així ho requereixi.  

Per sota del dipòsit hi ha mecanitzada una sortida per on segueix un tub, del mateix material i 

calibre que el de l’entrada d’aire, pel qual s’escola un cabal de producte retardant empès per 

la pressió d’aire que se li exerceix. La sortida també està proveïda amb una vàlvula 

unidireccional d’accionament manual que permet l’obertura i el tancament immediat de la 

sortida del dipòsit.  

Canonada de polvorització 

El fluid que surt del dipòsit és impulsat a circular per dins del tub flexible de tefló, amunt fins 

al nivell on roman la canonada, a 165 cm de desnivell des del terra. Aquest tub, que és prou 

resistent com per suportar les pressions de treball a més de flexible per a acompanyar tota la 

carrera del carro, es  connecta mitjançant un ràcord d’unió a una canonada de secció 

idèntica d’un quart de polzada. Aquesta és la que es fixa entre el carro i la tapadora, i 

indefectiblement viatja solidàriament amb el conjunt al llarg de la guia lineal. La canonada 

està conformada per dos trams de tub i unida a dos ràcords en forma de T i dos brocs, a més 

d’un petit tram de tub massís que tanca el circuit. Totes aquestes parts que conformen la 

canonada de polvorització són d’acer inoxidable, per tal de disminuir l’efecte corrosiu dels 

productes retardants. 

Tubs  S’utilitzen dos trams de 70 i 56 cm de longitud respectivament, d’un quart de 

polzada de diàmetre de pas i 1 mm d’espessor de paret. El primer dels dos 

trams és el que queda unit al capdamunt del carro. 

Ràcords Els ràcords són peces que uneixen diferents trams d’un circuit de forma 

segura, estanca i amb la menor pèrdua de càrrega que sigui possible. El 

circuit que es descriu disposa de dos tipus de ràcords diferents, il·lustrats a la 

Figura A.10. El primer és simplement d’entrada/sortida, amb pas d’un quart de 

polzada, que fa possible la unió entre la part flexible del circuit [de tefló] i la 



Pág. 12  Annex A 

 

canonada rígida [d’acer inoxidable]. El segon tipus és un ràcord en forma de 

T; es tracta d’una peça que disposa d’una entrada i dues sortides, un en la 

direcció del flux d’entrada i l’altra perpendicular a aquesta. El cabal que 

penetra a l’interior de la peça pot prendre tant una com l’altra sortida, produint-

se una divisió del cabal circulant. 

La juntura, com s’ha apuntat anteriorment, garanteix la seguretat i l’estanquitat 

del circuit a pressió. Per tal que així sigui, les peces incorporen un sistema de 

subjecció de doble fèrula. D’altra banda, la sortida perpendicular del ràcord en 

forma de T és del tipus rosca femella d’un quart de polzada. 

 

 
a) b) c) 

Figura A.10.  a) Ràcord lineal.  b) Ràcord en forma de T.  c) Secció de la junta. 

Brocs  Es disposen dos brocs del model VeeJet H-VV 730462 de la casa comercial 

Spray Systems, a les respectives sortides perpendiculars d’ambdós ràcords 

en forma de T mitjançant unions roscades. Es tracta d’un polvoritzador amb 

orifici el·líptic de diàmetre equivalent de 1,4 mm, que distribueix el líquid en 

forma de taca plana amb marges acusats, dividint el fluid en gotes petites i 

mitjanes (vegeu Figura A.11). Aquesta patró de distribució resulta útil per a 

establir models de solapament entre polvoritzacions adjacents, aconseguint 

una distribució uniforme en tota la superfície mullada 

 
Figura A.11.  D’esquerra a dreta, con d’aspersió, detall del broc polvoritzador i taca superficial. 

L’amplada de la cortina de líquid polvoritzat depèn de l’altura a la què sigui 

alliberat i depenent de la pressió a què es treballi, variaran considerablement 
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tant l’angle de dispersió com el cabal alliberat. Les dades que es presenten a 

la Taula A.1, referents a aquest tipus de broc, són proporcionades pel 

fabricant i estan calibrades amb aigua.  

Taula A.1.  Cabal i angle de dispersió en front de la pressió d’impulsió. 

Disposició de la canonada Totes les peces que s’han presentat individualment, muntades 

adientment composen la canonada de polvorització. A la Figura A.12 

apareixen units els dos trams de tub amb els ràcords en forma de T. Val a dir 

que aquesta estructura, degut al seu estret perfil, experimenta un lleuger 

vinclament que cal corregir mitjançant la subjecció en varis punts amb un 

perfil més rígid.  

Segons l’esquema de la figura A.3, el conjunt canonada de polvorització es 

disposa segons l’eix Y, el pes del qual genera un moment torçor Mx sobre la 

unió amb la guia i el carro. Els càlculs en aquest sentit es realitzaren suposant 

la guia plena de fluid, i que el pes del conjunt es disposava a la punta més 

allunyada de la guia, escenificant un cas més desfavorable del què en realitat 

succeïa. Amb tot, el conjunt de canonada i perfil superposat no excedeix el 

moment màxim que el cos guia és capaç de suportar, existint un marge de 

seguretat que assegura l’operació sense risc. 

 

 

 

Pressió (bar) Cabal (l/min) 
0,3 0,58 
1 1,1 
2 1,5 
3 1,8 
4 2,1 
5 2,4 
6 2,6 
7 2,8 
10 3,3 
20 4,7 
35 6,2 

Pressió (bar) Angle dispersió (º) 
1,5 60 
3 73 
6 80 
14 84 
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(Notar que els tubs entren 1 cm dins dels ràcords) 

a) 

 

b) 

c) 

Figura A.12.   a) Esquema de la conformació de la canonada (dades en cm).  b) Representació esquemàtica del vinclament. 
c) Detall de la solució al vinclament de la canonada. 

D’aquesta manera, el fluid que evacua el recipient contenidor, s’eleva fins a la canonada 

impulsat per la pressió que li exerceix l’aire comprimit, i s’allibera en dos cabals quasi idèntics 

per cadascun dels dos brocs, distribuint el fluid en dos taques de forma ovalada, la una 

solapada amb l’altra. 
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