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Resum 

 

L’objectiu del projecte és definir el sistema d’inertització òptim pel parc 

d’emmagatzematge de tancs de dissolvents orgànics de l’empresa Ecologia Química.  

Per avaluar la millor solució s’utilitzen els criteris de reducció de cost, minimització 

d’emissions de vapors a l’atmosfera i seguretat d’operació. 

 

La principal proposta per reduir el cost del sistema consisteix en la instal·lació d’un 

col·lector que uneixi els espais de vapor dels diferents tancs.  D’aquesta manera es 

redueix el nombre de dispositius necessaris i la longitud total de canonades.  

Mitjançant la simulació del comportament del col·lector es garanteix el correcte 

funcionament d’aquest sistema.  Per això, s’han tingut en compte les necessitats de 

nitrogen dels tancs, les dades dels equips i les característiques de la instal·lació. 

 

El tipus de col·lector seleccionat consisteix en una canonada central que creua les 

zones de tancs i es bifurca per a cada parell de tancs.  La simulació demostra que la 

diferència de pressions entre tancs deguda a la unió amb col·lector és inferior als 

500 Pa, i per tant, la instal·lació del col·lector és factible. 

 

El nombre de dispositius d’inertització i venteig es redueixen d’un per tanc, fins a un 

total de quaranta-dos, a únicament tres de cada tipus per realitzar la mateixa funció.  

S’han seleccionat vàlvules de control accionades pel sistema de control distribuït que 

rep el senyal de l’estat del sistema per mitjà dels transmissors de pressió.  Aquests 

dispositius permeten controlar el comportament del sistema i adaptar les accions 

futures a les dades de funcionament registrades. 

 

El cost de la inversió inicial és de nou cents mil euros, aproximadament, que 

representa un estalvi d’un vint per cent respecte la instal·lació típica, i es preveu un 

estalvi del 30% de nitrogen respecte el mètode tradicional. 
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1. Prefaci 

El projecte consisteix en la definició d’un sistema d’inertització i venteig per un parc 

d’emmagatzematge de dissolvents orgànics, pertanyent a l’empresa Ecologia 

Química S.A., ubicada al polígon industrial de Gualba (Barcelona).   

 

La planta disposa d’un parc d’emmagatzematge format per quaranta-dos tancs 

atmosfèrics destinats a contenir dissolvents orgànics de diferent naturalesa i utilitat.  

El caràcter volàtil i combustible d’aquestes substàncies així com l’obertura a 

l’atmosfera de l’espai vapor dels tancs condicionen l’operació d’aquesta instal·lació. 

 

D’una banda, si la mescla aire/dissolvent està dins dels seus límits d’inflamabilitat i 

es troba amb un punt d’ignició originat per l’electricitat estàtica en les operacions de 

càrrega, descàrrega i recirculació dels tancs, té lloc una situació d’elevat risc 

d’incendi i explosió. 

 

D’una altra banda, la baixa pressió de vapor dels dissolvents facilita la seva 

evaporació a temperatura ambient.  Així, els tancs oberts a l’atmosfera són una font 

d’emissió de compostos orgànics volàtils (VOC). 

 

Aprofitant l’avinentesa de renovació i millora general de les instal·lacions que s’està 

portant a terme a la planta actualment, es pretén resoldre els anteriors problemes de 

seguretat i contaminació atmosfèrica mitjançant la creació d’una atmosfera tancada 

inert a dins dels tancs. 
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2. Introducció 

 

El projecte té com a objectiu definir un sistema d’inertització i venteig per un parc de 

tancs d’emmagatzematge minimitzant els costos necessaris d’inversió i operació, 

sense comprometre la seguretat, el medi ambient ni la correcta operació de tota la 

instal·lació. 

 

El sistema ha de ser capaç de cobrir en tot moment les necessitats d’inertització i 

venteig dels tancs, dins de les pressions establertes per la legislació d’acord amb la 

seva condició de tancs atmosfèrics.  A més a més, ha de permetre la flexibilitat 

necessària per adaptar-se als requeriments dels diferents plans d’operació dels 

tancs i la facilitat pel control de la instal·lació en tot moment. 

 

El projecte inclou el disseny del sistema de canonades, vàlvules, elements d’impulsió, 

dispositius de control i altres elements necessaris pel correcte funcionament del 

sistema d’inertització i venteig.  La solució serà vàlida per les variables de pressió, 

temperatura, fluxos de líquid esperats i condicions climatològiques de la zona d’ 

implantació. 

 

El procediment utilitzat s’estructura en diferents etapes.  En primer lloc, s’estudien 

les particularitats del parc d’emmagatzematge i es proposen diferents disposicions 

dels elements del sistema d’inertització i venteig d’acord amb les seves necessitats.  

A continuació, s’analitza el comportament de les alternatives mitjançant la simulació 

de la seva resposta durant l’operació normal dels tancs.  Les conclusions respecte el 

funcionament de cada disposició juntament amb l’estudi dels elements finals de 

control, l’anàlisi de seguretat, l’estudi de l’impacte ambiental i l’estudi econòmic de 

cada proposta serviran per a la presa de la decisió de la solució òptima en funció 

dels objectius inicials.   
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3. Fonaments teòrics 

La inertització (en anglès, “blanketing” o “padding”) consisteix en crear i mantenir de 

forma contínua una atmosfera inert per sobre d’un producte contingut dins d’un espai 

tancat.  Aquesta atmosfera lliure d’oxigen serveix per evitar la ignició o la degradació 

del producte, o bé per reduir la corrosió i les pèrdues per evaporació durant la vida 

útil de l’equip.  La inertització s’utilitza freqüentment a la indústria durant 

l’emmagatzematge, transport, embalatge i manipulació de materials com ara 

aliments, fàrmacs, productes químics i petrolífers. 

 

Si en comptes de mantenir l’atmosfera inert contínuament, s’addiciona gas inert a 

l’espai tancat només durant un període de temps curt i específic, com en una 

aturada d’emergència, es tracta d’una operació discontínua anomenada purga. 

 

En el cas d’estudi s’inertitzen tancs d’emmagatzematge de dissolvents orgànics, 

substàncies inflamables i combustibles.  Aquesta operació pretén reduir els perills 

d’operació amb líquids inflamables i disminuir les emissions de vapors orgànics 

volàtils mitjançant la conducció dels ventejos dels tancs a tractament. 

 

L’addició de gas inert a l’espai vapor del tanc contribueix a la reducció de la 

concentració d’oxigen per sota de la concentració d’oxigen limitant.  Per tal que es 

produeixi un incendi calen tres elements: una substància combustible (vapor 

inflamable), un oxidant o font d’oxigen (aire) i una font d’ignició (una espurna, flama o 

descàrrega d’electricitat estàtica).  Si l’oxigen no està present en quantitat suficient, 

quan es troba per sota de la concentració d’oxigen limitant, la reacció de combustió 

no pot generar suficient energia per escalfar la mescla de gasos al nivell necessari 

per l’autopropagació de la flama i no té lloc l’incendi.  El valor de la concentració 

d’oxigen limitant depèn del gas inert utilitzat.  Típicament es treballa amb una 

concentració d’oxigen entre 2 i 4 punts percentuals per sota de la concentració 

limitant d’oxigen, per raons de seguretat [Kinsley, 2001 p. 57]. 
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La inertització forma part de les operacions de control de seguretat dels tancs 

d’emmagatzematge.  El sistema d’inertització ha purgar inicialment el tanc amb gas 

inert per tal de disminuir la concentració d’oxigen a nivells segurs i, a continuació, 

mantenir una atmosfera inert a l’espai de vapor per sobre del líquid.  Idealment, 

aquest sistema ha d’incloure un element d’addició automàtica de gas inert que 

controla la concentració d’oxigen per sota de la concentració limitant [Kinsley, 2001 

p.60]. 

 

En els següents apartats es defineixen els tipus de sistemes d’inertització, les seves 

consideracions operatives i de disseny, així com la legislació vigent i normativa 

aplicable a la inertització i venteig dels tancs d’emmagatzematge.  

 

3.1. Classificació dels sistemes d’inertització 

La inertització es realitza a cabal o demanda constant o bé a cabal variable.  

Ambdós sistemes utilitzen una font de gas inert a una pressió de subministrament 

estàndard, però es diferencien en les condicions de funcionament. 

3.1.1. Inertització a cabal constant 

La inertització a cabal constant consisteix en el subministrament continu d’un cabal 

fix de gas inert a l’espai tancat i el corresponent venteig, o alliberament, de la mescla 

de gas inert i vapor inflamable de la part superior del tanc.  Aquest tipus de sistema 

s’utilitza quan el material emmagatzemat és capaç de bloquejar les línies o els 

elements de venteig. 

 

Per assegurar la protecció completa del tanc, el cabal de gas inert ha de ser suficient 

per satisfer les necessitats de gas durant el pic de la demanda.  Aquest pic és funció 

del cabal de sortida de líquid i els canvis sobtats de temperatura.  La demanda 

màxima deguda a la sortida de líquid és igual a la capacitat de la bomba més gran 

utilitzada per buidar el tanc.  Quant els canvis de temperatura, són més acusats en 

els tancs exteriors que operen a cel obert i sense regulació de la temperatura. 

 

Es caracteritza per la seva simplicitat i per la capacitat limitada de proveir gas inert 
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durant totes les operacions; per això, s’acostuma a afegir un sistema secundari de 

purga d’elevat cabal que treballa durant la descàrrega del tanc.  Els principals 

inconvenients d’aquest mètode són l’elevat consum de gas d’inertització i la 

necessitat de funcionament ininterromput. 

 

3.1.2. Inertització a cabal variable 

La inertització a cabal variable es basa en l’addició de gas inert en funció de la 

demanda per tal de mantenir la pressió de l’espai vapor lleugerament superior a 

l’atmosfèrica.  La demanda és funció únicament de l’operació de descàrrega dels 

tancs i els canvis sobtats de temperatura: si no existeix demanda, no hi ha circulació 

de gas inert.  L’objectiu de la sobrepressió és evitar l’entrada d’aire exterior per 

assegurar l’absència d’oxigen al tanc.   

 

El sistema d’inertització de cabal variable ha de mantenir l’atmosfera inert a l’espai 

de vapor per sobre del líquid regulant la pressió a valors molt baixos i mantenir-la en 

un valor constant per a demandes molt fluctuants de gas inert. 

 

L’avantatge d’aquesta forma d’inertització respecte l’anterior consisteix en què el gas 

inert només se subministra quan es necessita realment.  Això es tradueix en una 

reducció de la quantitat total de gas inert utilitzat, una disminució de pèrdua del 

producte per vapors i la solució de part dels problemes d’emissions. 

 

El principal problema d’aquest mètode és la seva dependència respecte d’un 

dispositiu de control de flux actuat per uns diferencials de pressió molt petits que són 

a vegades difícils de mantenir. 

 

Aquest tipus d’inertització és el més adient pel cas d’estudi.  Per això, es tracten les 

seves característiques i condicions de funcionament en els apartats següents. 
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3.2. Consideracions operatives 

3.2.1. Principi de funcionament del sistema d’inertització 

El procés d’inertització a cabal variable consisteix en mantenir una lleugera 

sobrepressió a l’espai de vapor del tanc.  D’aquesta manera es prevé l’entrada d’aire 

i el conseqüent augment de la concentració d’oxigen per sobre de la limitant.  

D’acord amb les pressions de treball, el sistema d’inertització es pot classificar de la 

següent manera [De Paola, T.J., 2003 p. 2005]: 

- Baixa pressió: utilitza pressions entre 124 i 497 Pa relatius. Aquest tipus 

s’empra per tancs d’emmagatzematge amb capacitats superiors als 113,6 m3. 

- Mitja pressió: utilitza pressions entre 407 i 103 kPa relatius. 

- Alta pressió: utilitza pressions superiors als 103 kPa relatius. 

 

És necessari considerar les pressions de consigna de tots els dispositius del sistema 

per tal que no interaccionin durant la seva obertura i tancament.  La pressió màxima 

admissible als tancs atmosfèrics és de 0,15 bar relatius, d’acord a la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE APQ-1. 

 

El consum de gas d’inertització es redueix disminuint la pressió de consigna del 

dispositiu d’inertització; com menor sigui la pressió de consigna, menys gas es 

consumeix.  Ara bé, l’estalvi és petit perquè el volum de gas estalviat està relacionat 

amb les pressions absolutes, no les relatives.  La reducció del consum de gas no és 

l’objectiu principal d’aquest sistema perquè és més important evitar la interacció amb 

el venteig de buit. 

 

La precisió de la regulació està relacionada amb el rang de pressions que separa els 

ventejos i la inertització.  La precisió és més important com menor sigui la separació 

entre les pressions de consigna.  La selecció d’aquestes pressions està relacionada 

amb el marge de pressions disponible entre dispositius. 

 

La variació de pressió dels tancs atmosfèrics exteriors durant l’operació normal dels 

tancs es deu a les variacions tèrmiques, i el flux d’entrada i sortida de líquid. És 
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necessari conèixer les necessitats de venteig i inertització pel dimensionament dels 

dispositius del sistema. 

 

La vàlvula d’inertització s’activa quan la pressió del tanc disminueix.  Les següents 

situacions són la causa més comú de la disminució de la pressió: 

- El bombeig del líquid contingut al tanc fa disminuir el nivell de líquid en el 

tanc i augmenta el volum de l’espai de vapor.  Es necessita l’entrada de gas a 

l’espai de vapor per mantenir la pressió al nivell desitjat. 

- La temperatura ambient disminueix bruscament i es condensa part de vapor 

dels tancs.   

- En cas de fallida, si es manté la vàlvula de venteig oberta, la pressió 

disminueix i cal subministrar nitrogen per mantenir la pressió adequada. 

 

La vàlvula de venteig de pressió es posa en funcionament com a conseqüència de 

l’augment de la pressió per sobre del valor de consigna. Això té lloc en els següents 

casos: 

- Es bombeja líquid cap a l’interior del tanc, resulta en una disminució de 

l’espai vapor que requereix la sortida de gas per mantenir la pressió constant. 

- En cas de canvi de temps o augment de temperatura, la pressió de l’espai 

de vapor augmenta, i és necessari treure el gas per a mantenir la pressió 

d’inertització. 

- El dispositiu d’inertització fa fallida, es queda obert, provoca l’entrada 

d’excés de nitrogen als tancs i augmenta la pressió. 

 

Les publicacions de l’American Petrolium Institute donen unes directrius pel càlcul de 

les dimensions dels dispositius de buit i venteig basades en l’experiència.  En el cas 

d’estudi, les dades de necessitats es calculen també a partir de balanços d’energia i 

les dades d’operació dels tancs. 

 

3.2.2. Condicions de seguretat 

La inertització no elimina la necessitat d’altres mesures de seguretat, com ara la 

connexió elèctrica a terra, localització i distància adequada entre tancs o 
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l’equipament per la lluita contra incendis.  Els beneficis de la inertització només 

afecten l’espai de vapor del tanc d’emmagatzematge i no els seus voltants. 

 

Els vapors inflamables ventejats del tanc inertitzat tenen risc d’incendi quan es 

mesclen amb l’aire durant la descàrrega o en dipositar-se en zones poc airejades; 

per això, convé dotar les vàlvules de venteig amb apagaflames. 

 

Els tancs inertitzats han d’estar clarament senyalats per assegurar que cap 

treballador no entri sense l’equipament de respiració adequat.  S’ha de tenir especial 

cura quan es desconecta el subministrament del gas d’inertització del tanc 

d’emmagatzematge al que es vol accedir. 

 

A més a més, cal assegurar-se que les canonades, vàlvules i accessoris són 

apropiades per les pressions de treball i tenen la resistència a la corrosió necessària 

per operar de forma segura.  Cal tenir en compte l’efecte del pas del temps sobre la 

reducció del gruix i sobre la rugositat de la paret interna de la canonada.  

 

S’han d’instal·lar els suports a les canonades i a les vàlvules necessaris per reduir 

els esforços estructurals de les canonades, les càrregues dels tancs i les càrregues 

de colzes sobre les vàlvules, doncs les vàlvules no són suports de la canonada.  

Igualment, cal disposar elements de protecció, escales, baranes adequats durant la 

implantació del sistema i la seva operació.   

 

 

3.2.3. Posada en funcionament 

Quan un tanc d’emmagatzematge que ha de ser inertitzat es posa en funcionament 

o canvia el servei, és necessari purgar el tanc amb gas inert abans d’omplir-lo, per 

reduir la quantitat d’aire existent a una petita proporció dil·luïnt els vapors amb gas 

d’inertització.  Els mètodes de purga que s’utilitzen més freqüentment són la purga 

amb buit, la purga amb pressió, la purga per dilució i la purga amb sifó. 

 

La purga per buit consisteix en generar el buit en el tanc i després omplir-lo amb gas 
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inert per disminuir la concentració d’oxigen al tanc.  La purga amb pressió es basa 

en l’entrada de gas inert a pressió, la seva difusió i posterior venteig.  La purga per 

dilució o escombrat consisteix en afegir el gas inert per una obertura i treure-la 

simultàniament.   

 

A l’annex A es detallen els mètodes de purga i les equacions aplicades per conèixer 

el nombre de cicles de purgat necessari per reduir la concentració d’oxigen per sota 

de la mínima.  El mètode de purga per dilució és l’adequat en aquesta aplicació, 

donada la poca resistència dels tancs atmosfèrics front a la pressió i el buit. 

 



  Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 20 de 82  atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 

 

3.3. Consideracions de disseny 

En els següents subapartats es descriuen els components del sistema, la seva 

disposició i materials de construcció, es defineixen els criteris de selecció del gas 

inert i es detalla la metodologia seguida per realitzar el disseny. 

 

3.3.1. Components del sistema d’inertització i venteig 

El sistema d’inertització controla la pressió de l’interior del tanc regulant l’entrada i la 

sortida de gas inert de l’espai vapor segons la demanda.   

 

Els elements finals de control més utilitzats per manipular cabals gasosos és la 

vàlvula de control o vàlvula de regulació automàtica.  La senyal de control que fa 

variar l’obertura de la vàlvula prové d’un controlador, o bé es genera a la pròpia 

vàlvula, en aquest cas s’anomena vàlvula autoreguladora o regulador [Ollero, 1997 p. 

424]. 

 

Generalment, per l’aportació de gas inert d’un únic tanc s’utilitza un regulador de 

pressió.  Quan es necessita un sistema més complex de control remot del punt de 

consigna de la pressió, s’empra un sistema basat en vàlvules de control [Driedger, 

1995].   

 

En qualsevol cas, cada dispositiu ha d’estar dissenyat, seleccionat i configurat per a 

l’aplicació concreta.  Igualment, el sistema està format per elements auxiliars com 

vàlvules de tall, vàlvules antiretorn o manòmetres que garanteixen el correcte 

funcionament del sistema.   

 

El sistema d’alleujament de pressió permet l’obertura d’una via que dóna sortida a un 

cabal de fluid suficient per evitar que la pressió continuï augmentant per sobre dels 

límits tolerables.  En general és necessari un element d’alleujament d’emergència en 

tots els recipients o elements de canonada que puguin estar exposats a una pressió 

o buit superiors als de disseny, com els tancs d’emmagatzematge o els compressors.  

El dispositiu d’alleujament consisteix en un element mecànic de tancament, elàstic o 
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rígid, la resistència del qual és vençuda a una certa pressió prefixada. 

 

La relació existent entre el sistema d’inertització i el d’alleujament de pressió quant al 

control de la pressió permet la compartició d’alguns dispositius entre els dos 

sistemes.  La selecció dels dispositius d’inertització i d’alleujament de pressió depèn 

de les característiques del sistema en què s’instal·la.  Un error en aquesta etapa de 

disseny pot comprometre la seguretat de la instal·lació. 

 

A continuació es defineixen els dispositius habituals d’un tanc amb sistema 

d’inertització i venteig en ordre creixent de pressió de consigna. 

 

- Dispositiu de venteig de buit 

Els tancs sotmesos a buit es col·lapsen donant lloc a un vessament, un tanc no 

reparable i possibles danys als equips associats.  El venteig de buit serveix per a la 

protecció del tanc vers pressions negatives mitjançant l’admissió d’aire atmosfèric.  

En presència d’un sistema d’inertització, aquest element es posa en marxa si hi ha 

una interrupció de subministrament de gas inert o si el regulador d’entrada de gas no 

s’obre, o ho fa deficientment. 

 

Aquest dispositiu forma part del venteig normal del tanc i no s’ha d’obrir en 

condicions normals d’operació.  Com la majoria de tancs no toleren gaire buit, la 

seva pressió de consigna és molt propera a l’atmosfèrica i és la pressió més baixa 

d’operació del sistema.  La seva capacitat ha de ser igual o superior a la del 

dispositiu d’inertització, i en absència d’aquest es dimensiona d’acord amb la 

normativa aplicable, concretament l’estàndard 2000 de l’American Petroleum 

Institute (apartat 3.4). 

 

El dispositiu de venteig de buit pot ser una vàlvula d’alleujament de buit, una vàlvula 

de trencament de buit i pressió o dispositius anàlegs.  
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- Dispositiu d’inertització (“pad valve”) 

El dispositiu d’inertització redueix la pressió del gas inert subministrat i permet el seu 

pas a l’espai vapor del tanc per tal de mantenir-hi una lleugera sobrepressió i 

protegir-lo de la condició de buit.   

 

El seu dimensionat és funció de les necessitats previstes d’entrada de gas inert 

explicades a l’apartat 3.2.1.  La pressió d’obertura d’aquest dispositiu ha de ser prou 

superior a la de consigna del d’alleujament de buit per evitar el seu encreuament i 

l’obertura simultània d’ambdós dispositius. 

 

L’encreuament dels dispositius durant l’operació s’origina per la disminució de la 

pressió controlada a mesura que s’obre la vàlvula i augmenta el cabal de pas.  La 

caiguda de pressió es representa a la corba d’operació de la vàlvula d’inertització.  

Quan la pressió disminueix fins arribar a l’interval d’operació de la vàlvula de buit, 

aquesta s’obre per protegir el tanc.   

 

El dispositiu d’inertització també es caracteritza per la sobrepressió de tancament 

(lock-up pressure).  Aquesta correspon a la pressió addicional que cal aplicar al 

mecanisme de tancament de pas de gas perquè s’assegui i tanqui completament.   

 

Els dispositius d’inertització es classifiquen d’acord al tipus d’element de control, en 

regulador o vàlvula reguladora de control i vàlvula de control accionada per un 

controlador.  Les característiques d’operació i disseny es detallen a l’annex A.  

 

 

- Dispositiu de venteig d’inertització (“depad-valve”) 

El dispositiu de venteig d’inertització alleuja l’increment de pressió de l’equip 

inertitzat conduint el flux de gas sobrant cap l’atmosfera o cap a un sistema de 

tractament.  Aquest dispositiu pot ser un regulador de contrapressió o el dispositiu de 

venteig normal de pressió fent la doble funció de venteig d’inertització i pressió.   

La seva pressió de consigna ha de ser prou superior al marge de treball del 

dispositiu d’inertització perquè no interfereixin durant el seu funcionament.  Si existís 
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un encreuament, ambdues romandrien obertes i el gas d’entrada es malgastaria en 

el venteig.   

 

El problema d’operació més freqüent es produeix quan aquests dispositius estan 

massa a prop.  Llavors, el dispositiu de venteig, dimensionat per les condicions de 

treball de demanda màxima, rep una demanda petita de gas, s’obre i es tanca 

breument; això provoca una caiguda de pressió del tanc considerable i l’obertura del 

dispositiu d’inertització.  

 

 

- Dispositiu de venteig de pressió normal  

En absència de venteig d’inertització, aquest dispositiu protegeix el tanc de la 

sobrepressió originada per la variació de la temperatura ambient i l’omplerta del tanc.  

La mescla de vapor i gas inert es venteja directament a l’atmosfera o es condueix a 

un lloc remot pel seu tractament.  La capacitat de venteig està determinada per les 

necessitats de sortida de gas inert, incloent el cas que la vàlvula d’inertització 

s’espatlli i romangui oberta a màxima capacitat. 

 

La pressió de consigna d’aquest dispositiu és la pressió de treball màxima suportada 

pel tanc durant l’operació en condicions normals.  En aquest cas, també és 

necessària una separació de pressions de consigna i operació entre dispositius per 

tal d’evitar el seu encreuament.  En el cas de venteig a canonades, qualsevol 

contrapressió a la descàrrega fa variar la consigna dels orificis, i s’afegeix a la 

pressió de càrrega de l’obturador. 

 

El dispositiu sol ser un regulador de pressió o una vàlvula de seguretat.  A més a 

més, en el cas de tancs d’emmagatzematge atmosfèrics s’utilitzen les vàlvules de 

buit i pressió, que disposen en un únic dispositiu de dos orificis, un per a casos de 

sobrepressió, i un altre per a casos de buit.  Aquestes vàlvules s’empren només en 

casos d’omplerta i buidatge del tanc.  La seva construcció està basada en un 

obturador amb pesos que determinen la pressió o buit d’operació. L’obturador té una 

construcció molt simple i funciona com una vàlvula.  L’elecció del dispositiu adequat 
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es basa en la importància de la contrapressió en el sistema.  A l’annex B es 

descriuen les característiques d’aquests elements. 

 

 

- Dispositiu de venteig de pressió d’emergència 

Serveix per protegir el tanc de la pressió quan està exposat a un foc extern.  Per 

dimensionar-lo cal conèixer els límits de pressió de disseny de l’equip i aplicar les 

normes i codis vigents.  Concretament, la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

APQ 1 a l’article 10 dóna instruccions respecte la capacitat total de venteig dels 

recipients fixos d’emmagatzematge, entre els quals es troben els tancs atmosfèrics. 

 

El dispositiu de venteig d’emergència pot ser una vàlvula d’alleujament de pressió de 

gran capacitat.  Aquesta vàlvula es pot substituir per un sobredimensionat del 

dispositiu de venteig de pressió, però no és gaire comú perquè resulta molt més gran 

i car.  També poden fer la funció de venteig d’emergència, una boca d’home tarada 

amb el pes adequat perquè obri a una certa pressió, o bé un disc de ruptura.  Aquest 

últim és una làmina de material dissenyada per suportar una certa pressió, per sobre 

de la qual es trenca i obre totalment la secció de la canonada en la que està instal·lat.   

 

La principal diferència entre el disc de ruptura i la vàlvula de seguretat consisteix en 

què la segona es tanca una vegada la pressió torna als seus valors normals mentre 

que el disc de ruptura roman obert.  El disc de ruptura no pateix fuites perquè no té 

parts mòbils, el seu manteniment és econòmic, hi ha una gran varietat de 

dimensions i materials, però s’ha de reposar després de cada venteig.   

 

3.3.2. Dispositius auxiliars del sistema d’inertització 

Les vàlvules principals subministren i evacuen gas d’inertització, però es necessiten 

altres dispositius perquè el sistema funcioni correctament en totes les situacions 

d’operació.  Entre els dispositius auxiliars figuren les vàlvules d’aïllament, antiretorn, 

la línia de subministrament de gas inert, les canonades o línia de venteig, i altres 

elements opcionals com ara els controladors de la quantitat d’oxigen, els 



   
Fonaments teòrics   Pàg. 25 de 82 
 

 

manòmetres o les alarmes.   A l’annex A es detallen les característiques d’aquests 

elements. 

 

Les vàlvules d’aïllament s’utilitzen per tallar la línia quan una vàlvula d’inertització ha 

de ser substituïda.  Les vàlvules antiretorn s’empren per evitar que l’entrada de líquid 

a la vàlvula d’inertització.   

 

Cal tenir en compte les dimensions de les canonades de subministrament de 

nitrogen i de venteig, perquè han de permetre el pas del cabal necessari pel correcte 

funcionament del sistema. 

 

Els controladors d’oxigen serveixen per mesurar la concentració d’oxigen a dins del 

sistema i vigilar que el seu nivell està per sota del màxim permès.   

 

Els dispositius apagaflames s’han d’instal·lar per evitar l’entrada d’una flama al 

sistema provocada per la sortida a l’atmosfera del nitrogen saturat en vapors 

inflamables.   

 

També és necessària la presència de manòmetres i altres dispositius de mesura pel 

control de la pressió i seguretat del sistema.  

 

3.3.3. Disposició dels elements 

En aquest subapartat es detalla la disposició dels elements dels apartats anteriors 

en el sistema d’inertització, així com les particularitats aplicables a una instal·lació 

amb un conjunt de tancs. 

 

L’element central del sistema d’inertització és el tanc d’emmagatzematge.  Aquest es 

dimensiona en funció de les necessitats del procés, i en general, ha de ser resistent 

a la pressió per satisfer les necessitats d’inertització, d’acord amb els codis i normes 

de diverses organitzacions com ara American Petroleum Institute, American Society 

of Mechanical Engineers, National Fire Protection Agency, o la Asociación Española 

de Normalización y Certificación. 
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Les vàlvules, accessoris i connexions utilitzats en el procés de venteig només són 

especials en què la pressió controlada és molt baixa, i cal que mantinguin la pressió 

de forma fiable. 

 

Tots els elements s’han d’instal·lar a la part superior del tanc per tal que no circuli 

líquid a través d’ells.  Els ventejos estan en comunicació amb l’espai de vapor 

directament subjectes a la part superior dels tancs.  Normalment no és recomanable 

la instal·lació de canonades entre el venteig i el tanc perquè les capacitats dels 

ventejos estan basades en la connexió directa, i les canonades i els accessoris 

addicionals redueixen la capacitat instal·lada. 

 

Les vàlvules d’inertització han d’estar col·locades per sobre del nivell de líquid del 

tanc i utilitzar canonades drenades al tanc, per evitar la condensació de vapor a la 

línia de mesura de pressió del tanc. 

 

La línia de mesura de les vàlvules autoregulades que mesura la pressió del tanc, 

condiciona la posició de la vàlvula a la part superior del tanc.  Si la vàlvula 

d’inertització està a nivell del terra, la seva línia de mesura va verticalment cap el 

sostre del tanc per mesurar la pressió de l’espai vapor.  La condensació del vapor de 

líquid a la línia de mesura provoca una pressió addicional al diafragma.  Així, si la 

pressió de consigna d’inertització és de 497 Pa relatius, una condensació de 5 cm de 

columna d’aigua a la línia de mesura iguala la consigna i impedeix que la vàlvula 

d’inertització s’obri quan la pressió del tanc disminueixi per sota de la consigna.   

 

La línia de mesura del dispositiu d’inertització s’ha de situar prou lluny de la línia de 

descàrrega per evitar la interacció, concretament és recomanable situar-la a una 

distància de deu vegades el diàmetre de la canonada després de qualsevol element 

que generi turbulència de flux [Emerson Process Management].  Existeixen també 

accessoris especials per connectar ambdós punts sense que existeixi interacció. 

 

La línia de subministrament de gas inert que va des de la vàlvula fins el tanc s’ha 

d’endinsar una petita distància en el tanc, per sobre del nivell màxim de líquid.   



   
Fonaments teòrics   Pàg. 27 de 82 
 

 

 

El problema més comú relacionat amb la inertització dels tancs són les fuites de gas 

a través de les juntes de l’espai de vapor.  Això provoca l’entrada constant de gas 

d’inertització a través de la vàlvula d’inertització, i per tant, la pèrdua contínua gas 

inert i vapors del tanc.  L’única manera d’evitar aquest problema és segellar totes les 

juntes. 

 

Existeix la possibilitat d’instal·lar una única vàlvula d’inertització per tot el conjunt de 

tancs que necessiten inertització, si estan situats a prop i utilitzen el mateix gas 

d’inertització a la mateixa pressió.  La unió dels espais de vapor comporta la 

necessitat d’instal·lar un col·lector entre ells per utilitzar una única vàlvula 

d’inertització.  Aquesta disposició del sistema està condicionada per l’acceptabilitat 

de les següents situacions: 

- La barreja dels vapors i líquids dels diversos tancs. 

- L’operació de tots els tancs a la mateixa pressió. 

- El dispositiu d’inertització del flux de gas i pressió dels tancs ha d’atendre 

des de la necessitat de flux més petit d’un tanc fins el màxim flux possible 

requerit per tots els tancs simultàniament. 

- Tots els tancs estiguin fora de servei en cas de fallida del dispositiu 

d’inertització. 

 

Si les condicions anteriors no suposen cap problema, cal portar a terme una anàlisi 

en profunditat del comportament dels tancs amb un sistema d’inertització amb 

col·lectors.  Si la unió dels tancs representa una avantatge econòmica i no suposa 

perill real per la instal·lació, aquesta solució és la millor. 

En cas contrari, es prova de donar servei a un nombre més petit de tancs amb una 

sola vàlvula d’inertització, o bé es deixa una única vàlvula per tanc.  

 

En general, no és recomanable que els tancs comparteixin el venteig normal, el 

venteig d’inertització o els ventejos d’emergència perquè les canonades poden 

provocar grans contrapressions, problemes de venteig, i fins i tot un accident.  Els 

tancs que estan connectats entre sí per canonades de capacitat adequada i sense 

vàlvules que puguin aïllar-los de la font o descàrrega de pressió poden considerar-se 



  Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 28 de 82  atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 

 

com un únic sistema de tancs per a qualsevol aplicació d’alleujament de pressió 

[Wells, 1997 p. 264].  És important que no sigui possible el bloqueig del sistema 

d’alleujament de pressió ni el d’inertització per vàlvules o altres dispositius, ja que les 

entrades d’energia podrien generar sobrepressió o el buit.  

 

3.3.4. Materials de construcció 

La selecció adequada dels materials de construcció és essencial perquè el sistema 

sigui fiable.  Si els materials escollits no són adients, els equips poden tenir 

problemes de funcionament i fins i tot, fer fallida.  Els materials de construcció de 

l’equip d’inertització han de complir la legislació vigent; pel que respecte a la 

compatibilitat dels materials amb el seu ambient circumdant dins del rang de 

temperatures esperat. 

 

Els fabricants ofereixen únicament certs materials en els seus productes; per això, 

és convenient confirmar que tots els materials, metàl·lics i polimèrics, són 

compatibles amb les condicions d’ús previsibles. 

 

En l’annex H es realitza la selecció dels materials dels elements del sistema en 

funció de les característiques d’aquesta aplicació. 

 

3.3.5. Selecció del gas d’inertització 

La selecció del gas d’inertització es realitza en funció de les característiques del gas 

i el producte emmagatzemat.   

 

En primer lloc, és necessària la compatibilitat del gas inert amb el producte.  Per 

exemple, el diòxid de carboni reacciona amb l’amoníac i alguns aliments, en canvi el 

nitrogen és inert amb gairebé tots els compostos a temperatura ambient.  També és 

important tenir en compte la disponibilitat del gas a la instal·lació en la quantitat 

necessària i el seu cost.  El consum de gas depèn del producte que s’ha d’inertitzar. 

 

Els gasos més habitualment utilitzats per a la inertització són el nitrogen, el diòxid de 
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carboni, mescles dels dos anteriors, metà i gas inert generat a la combustió.  S’ha de 

tenir present en el dimensionat de les vàlvules i canonades que els gasos tenen 

densitats específiques diferents. 

 

El nitrogen és el gas d’inertització més freqüènt donat el seu caràcter inert amb molts 

productes i la baixa solubilitat en líquids.  Aquest gas pot utilitzar-se amb un 

contingut d’oxigen i humitat molt baixos.   El tipus de subministrament depèn del 

volum necessari i el seu ús.  Quan es consumeix poc volum de gas, el més apropiat 

són els cilindres de gas comprimit.  Si la demanda de nitrogen augmenta, els 

cilindres de gas són poc eficients i s’utilitzen altres mètodes per subministrar nitrogen 

com ara els equips de producció de nitrogen criogènic o des d’una planta de 

producció de nitrogen.  

 

A l’annex A es defineixen els trets significatius dels altres gasos d’inertització.  

 

3.3.6. Metodologia seguida en el disseny 

El sistema d’inertització ha de donar resposta en tot moment a les necessitats de la 

instal·lació a què fa servei.  Per això, és important realitzar una planificació avançada 

del disseny del sistema.  Precisament, l’èxit del disseny del sistema es fonamenta en 

el seguiment d’un pla sòlid en tota aquesta fase del projecte tenint en compte els 

aspectes de seguretat, medi ambient i equipament que l’afecten.  

 

La fase de planificació del disseny ha de resoldre les següents qüestions: 

- Conèixer les dimensions dels tancs i els seus límits de pressió suportable. 

- Identificar el producte o productes que seran emmagatzemats, així com les 

propietats físiques i químiques dels materials combustibles o inflamables. 

- Calcular la reducció de concentració d’oxidant requerida. 

- Conèixer els cabals de líquid entrant i sortint del tanc. 

- Trobar les variacions de temperatures, operació i productes que tenen lloc 

en els equips. 
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- Seleccionar el gas d’inertització, i la quantitat de gas necessària per 

inertitzar adequadament els tancs sota sol·licitacions tèrmiques i de moviment de 

líquid. 

- Determinar les necessitats de venteig en condicions normals de 

funcionament. 

- Determinar la capacitat de venteig de buit necessària per compensar la 

fallida de la vàlvula d’inertització. 

- Considerar les pressions de consigna de tots els equips com un sistema, i 

tenir en compte la pressió d’operació esperada de cada equip per sobre i per sota 

de la consigna. 

- Considerar els efectes de dimensionat de la canonada, longitud i dels 

accessoris per subministrar la quantitat de gas d’inertització adequada. 

- Completar un pla detallat per identificar possibles problemes amb antelació i 

considerar tots els aspectes de seguretat. 

- Conèixer les implicacions medi ambientals del sistema. 
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3.4. Legislació vigent i normativa aplicable 

A nivell espanyol, la Instrucció Tècnica Complementària MIE APQ1, referent a 

l’emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles recull l’emmagatzematge 

d’aquests productes en recipients fixos a la secció 2.   

 

L’article 4 dóna la classificació dels productes d’acord amb el seu punt d’inflamació 

en les següents classes: 

- Classe A: productes liquats amb pressió absoluta de vapor superior a 1 bar 

a 15ºC. 

- Classe B: productes amb punt d’inflamació inferior a 55ºC i no compresos a 

la classe A.  La subclasse B1 inclou els productes de la classe B amb punt 

d’inflamació inferior a 38ºC. 

- Classe C: productes amb punt d’inflamació entre 55ºC i 100ºC. 

- Classe D: productes amb punt d’inflamació superior a 100ºC. 

 

L’article 10 dóna instruccions sobre els ventejos normals i d’emergència dels tancs 

d’emmagatzematge, mostra com realitzar el càlcul de venteig total per líquids 

estables i dóna les condicions que han de complir les canonades de venteig.   

Així, tot recipient d’emmagatzematge ha de disposar de sistemes de venteig per 

prevenir la seva deformació com a conseqüència de l’omplerta, buidatge o canvi de 

temperatura ambient.  A més el dimensionat dels ventejos es fa d’acord amb les 

reglamentacions tècniques vigents i, en la seva absència, d’un codi de reconeguda 

solvència.  En qualsevol cas, tindran com a mínim unes dimensions iguals a les de la 

més gran de les canonades d’omplerta o buidatge i en cap cas inferiors a 35 mm de 

diàmetre interior.  Com no existeixen reglamentacions tècniques vigents a nivell 

espanyol, l’API estàndard 2000 és un codi reconegut per la majoria de fabricants de 

dispositius de venteig i inertització. 

 

Si qualsevol recipient té més d’una connexió d’omplerta o buidatge, les dimensions 

del venteig es basaran en el flux màxim possible. 
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En cas de recipients amb capacitat superior a 5 m3 que emmagatzemen líquids amb 

punt d’ebullició igual o inferior a 38ºC, el venteig estarà normalment tancat, excepte 

quan es venteja a l’atmosfera en condicions de pressió interna o buit. 

 

Els ventejos dels recipients que emmagatzemen líquids de la classe B1 han d’estar 

equipats amb un sistema que eviti la penetració de espurnes o flames (apagaflames, 

tancament hidràulic). 

 

L’article 27, de l’emmagatzematge de superfície per líquids de la subclasse B1, 

afirma que en tancs de sostre fix es redueix el risc d’incendis mitjançant la protecció 

amb gas inert. Aquesta protecció s’ha de mantenir en servei permanent, si s’adopta. 

Les condicions mínimes que han de complir les instal·lacions d’atmosfera inert són 

les tres següents: 

1. Tipus d’atmosfera inert en funció del producte magatzemat, és a dir, s’ha de 

comprovar que no existeix incompatibilitat entre el producte magatzemat i el 

tipus de gas inert utilitzat. 

2. El sistema de creació d’atmosferes inerts pot ser algun dels tres sistemes 

proposats a continuació: 

a) Aspiració i ventilació del recipient d’emmagatzematge a través del 

gasòmetre, treballant en corrent tancat. 

b) Aspiració del gas inert d’un centre d’emmagatzematge adequat i expulsió a 

l’atmosfera sense recuperació. 

c) Aspiració de gas inert d’un centre d’emmagatzematge similar al de 

l’apartat anterior amb recuperació del gas expulsat. 

3. El subministrament de gas inert i gas contingut en el recipient 

d’emmagatzematge han de ser analitzats periòdicament per comprovar el 

contingut d’oxigen i/o components que puguin ser perillosos i s’hauria 

d’analitzar i realitzar una purga, en cas necessari, cada vegada que l’alarma 

detecti que hagi pogut entrar aire exterior. 
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El sistema es dotarà amb els elements de control i regulació necessaris que 

garanteixin el funcionament permanent i una alarma que avisi de la seva fallida.  El 

conducte d’entrada de gas inert i el sistema de recuperació del gas es connectaran 

al sostre del recipient d’emmagatzematge.  El sistema de recuperació de gas es 

regularà mitjançant un presostat de màxima i de mínima, que actuarà quan la 

pressió sigui inferior a la de funcionament de la vàlvula de seguretat prevista i 

superior a la pressió d’entrada de gas inert. 

 

 

L’estàndard API 2000 titulat “Venting Atmospheric And Low Pressure Storage Tanks” 

cobreix la determinació de les necessitats de venteig normal i emergència del vapor 

dels tancs exteriors d’emmagatzematge de líquids derivats del petroli dissenyats per 

l’operació entre el buit i 1,034 bar relatius.  El text defineix les causes de 

sobrepressió o buit, la determinació de les necessitats de venteig, els mitjans, la 

selecció, la instal·lació i el manteniment dels dispositius de venteig i les proves dels 

dispositius.  Ara bé, cal tenir una consideració especial respecte el càlcul de la 

necessitat del flux seleccionat perquè a l’estàndard es fan algunes assumpcions que 

poden no ser aplicables en el cas d’estudi.  
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4. Plantejament del disseny del sistema d’inertització 

El disseny del sistema d’inertització és funció dels objectius desitjats i de les 

característiques de la instal·lació en què s’ha d’aplicar.  Els objectius es defineixen a 

l’apartat 4.1 i la descripció del parc de tancs d’emmagatzematge objecte d’estudi 

està recollida a l’apartat 4.2. 

 

L’anàlisi dels condicionants del disseny de l’apartat 4.3 condueix a la proposta de 

tres configuracions diferents del sistema d’inertització.  En els següents capítols, 

s’avalua el funcionament de cadascun i es realitza el seu estudi econòmic, de 

seguretat i medi ambient per tal d’escollir la millor solució i optimitzar-la. 

 

4.1. Objectius 

Els objectius perseguits en el disseny del sistema d’inertització es resumeixen en els 

quatre punts següents: 

- El sistema ha de ser capaç de subministrar el gas d’inertització i realitzar els 

ventejos necessaris per mantenir la pressió dels tancs dins de condicions 

segures durant tota la vida útil de la instal·lació. 

- Minimitzar la inversió total inicial necessària per la implantació del sistema i els 

costos operació. 

- Reduir o evitar la contaminació atmosfèrica deguda a l’emissió de vapors 

orgànics volàtils dels ventejos dels tancs. 

- Complir la legislació vigent respecte a l’emmagatzematge de líquids inflamables 

i combustibles. 

 

 

4.2. Descripció de les instal·lacions 

La planta de l’empresa està ubicada al polígon industrial del municipi de Gualba a la 

província de Barcelona.  La seva activitat consisteix en el reciclatge i valoració dels 

residus industrials basats en dissolvents orgànics. 
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La instal·lació d’emmagatzematge de dissolvents, situada a la zona nord-oest de la 

parcel·la, està formada per un total de quaranta-dos tancs agrupats en tres zones, 

d’acord a la naturalesa del producte de la següent manera: 

- La zona 200 té setze tancs de residus que s’han de tractar a la planta. 

- La zona 300 consta de setze tancs de dissolvent reciclat, el producte acabat. 

- La zona 400 conté deu tancs de residus del procés de reciclatge.  

 

Els tancs de cada zona comparteixen el col·lector de càrrega i descàrrega de 

dissolvent en grups de quatre o sis.  Aquesta característica és important en el 

disseny del sistema d’inertització perquè no es poden omplir o buidar alhora dos 

tancs que comparteixen el col·lector. 

 

Els tancs, de tipus atmosfèric, poden suportar una pressió màxima de 0,15 bar 

relatius [ITC MIE APQ 1] i normalment no més de 0,03 bar [Crowl, 2002] de buit.  

Estan fets d’acer inoxidable i tenen dimensions diferents, tal com es detallada a la 

Taula 4.1.  Com els tancs es troben a la intempèrie, estan pintats de color blanc per 

minimitzar l’absorció de llum.  Els plànols de les tres zones d’emmagatzematge i els 

tancs s’adjunten a l’annex C. 

Identificació tanc Diàmetre (m) Alçada (m) Volum (m3) 
T-201 a T-204 3,2 6 45 
T-205 T-206 3,5 5,94 55 

T-207 3 5,5 35 
T-208 3,5 5,5 50 
T-209 3,5 5 45 
T-210  3 5,5 35 

T-211 i T-212 3,5 5 45 
T-213 a T-216 3 5 30 
T-301 a T-316 3 5 30 
T-401 a T-408 4 9,2 100 
T-409 i T-410 3,2 11 120 

Taula 4.1-. Dimensions dels tancs d’emmagatzematge 

 

Els dissolvents orgànics emmagatzemats habitualment són acetona, clorur de metilè, 

metanol, parafines i toluè.  Aquests tenen un elevat grau de puresa als tancs de 

producte acabat, però estan barrejades amb impureses a les altres dues zones de 

tancs.  Donat que tots els dissolvents tenen una temperatura d’inflamació inferior a 
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38ºC, com es mostra a la Taula 4.2 de propietats físico químiques, es classifiquen 

tots ells en el grup B1 segons la Instrucció Tècnica Complementària MIE APQ1, 

referent a l’ emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles.  

  Temperatura d’inflamació (ºC) 

Acetona -18 
Clorur de metilè 27 
Hexà -22 
Metanol 11 
Toluè 4 
Taula 4.2-. Temperatura d’inflamació dels dissolvents emmagatzemats 

 

Donat que les substàncies anteriors tenen una concentració limitant d’oxigen al 

voltant del 10% en presència de nitrogen [Crowl, 2002], és recomanable mantenir el 

nivell d’oxigen en els tancs per sota del 6% volumètric. 

 

Per al càlcul de les necessitats de càrrega i descàrrega de nitrogen és necessari 

conèixer els cabals màxims de les bombes de líquid utilitzades per l’omplerta i 

tancament dels tancs i les dades meteorològiques de la zona.  Totes aquestes dades 

es detallen a l’annex C. 

 

L’estudi posterior del comportament dels sistemes d’inertització proposats es basa 

en el coneixement del pla d’operacions de la instal·lació.  Les dades generals de 

càrrega i descàrrega dels tancs es calculen a partir de les quantitats anuals de 

producte que circulen per la instal·lació, les bombes associades a cada tanc i les 

seves operacions més habituals.  A l’annex C es mostra la previsió d’operacions de 

cada zona. 

  

La planta disposa d’una instal·lació de separació de dissolvents criogènica amb 

nitrogen.  Tot i que no es té capacitat de decisió sobre les dimensions ni la disposició 

dels tancs, existeix la possibilitat d’ampliar la capacitat actual de cinc metres cúbics 

del dipòsit de nitrogen, situat a la zona sud de les instal·lacions, per utilitzar-lo en el 

sistema d’inertització. 
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4.3. Alternatives de disseny del sistema d’inertització 

El sistema habitual d’inertització consisteix en la instal·lació de tants dispositius 

d’inertització i venteig com tancs.  Això comporta una elevada inversió en equips i la 

impossibilitat d’aprofitament directe del nitrogen d’uns tancs a uns altres.  No obstant, 

aquesta disposició del sistema s’estudia en el capítol 9 per avaluar les diferències 

amb els altres models proposats. 

 

La proximitat física, la limitació de pressió d’operació dels tancs d’emmagatzematge, 

i el fet que comparteixen el gas d’inertització, permet plantejar la possibilitat de 

realitzar el disseny d’un col·lector que uneixi els espais de vapor dels diferents tancs.  

D’aquesta manera, es disminueix el nombre de vàlvules instal·lades i s’aprofita el 

nitrogen sobrant d’uns tancs per altres que en necessitin. 

 

La instal·lació del col·lector per realitzar la inertització i el venteig implica que tots els 

espais vapor del tancs estan en contacte entre ells a la mateixa pressió.  Aquest fet 

s’aprofita per compensar la pressió dels tancs i utilitzar el volum lliure dels tancs com 

a font i destí de part del gas demandat i sobrant.  La connexió entre els espais vapor 

no té restriccions excepte en el cas dels tancs de producte acabat, a on la 

contaminació del producte amb altres substàncies és crítica. 

 

Per considerar la instal·lació del col·lector cal comprovar el funcionament correcte 

del sistema en les condicions normals d’operació.  La unió dels espais de vapor 

mitjançant un col·lector és acceptable si cap tanc no sobrepassa la pressió límit de 

treball en cap moment.  L’anàlisi del funcionament del sistema amb col·lector es 

desenvolupa al capítol 6. 

 

Un cop comprovada la validesa de la instal·lació del col·lector, cal decidir si els 

dispositius d’inertització utilitzats són vàlvules autoregulades o vàlvules de control. 

 

D’aquesta manera, es realitzen l’anàlisi de seguretat i riscos, l’avaluació de l’impacte 

ambiental i l’avaluació econòmica, per comparar les tres possibles formes d’inertitzar 

els tancs mencionades en aquest apartat: 
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- Cada tanc té els seus propis dispositius d’inertització i venteig. 

- Els tancs estan units a un col·lector per la seva inertització i venteig: 

- Els dispositius d’inertització són vàlvules autoregulades. 

- Els dispositius d’inertització són vàlvules de control. 

 

Finalment, si l’estudi econòmic de la solució demostra que la implantació del 

col·lector suposa un avantatge respecte la instal·lació dels dispositius individualment 

a cada tanc i la seguretat de les instal·lacions no queda compromesa, es procedeix a 

la instal·lació del col·lector dissenyat. 
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5. Estudi de la implantació d’un col·lector 

El comportament del sistema d’inertització i venteig amb col·lector s’analitza 

mitjançant la simulació del seu model en les situacions normals d’operació, 

omplertes i buidatges, i en condicions de fallida o emergència.  Els resultats 

obtinguts serveixen per prendre decisions respecte el disseny i l’operació del sistema. 

 

A l’apartat 6.1 es defineix el model del sistema i es presenta l’eina informàtica 

utilitzada per la seva simulació.  A continuació es presenta el mètode de selecció 

d’experiments dissenyat per recollir dades significatives respecte el comportament 

del sistema.  Es mostren les hipòtesis de treball realitzades per simplificar el model i 

simular-lo.  Finalment, es resumeixen els resultats obtinguts de diferents propostes 

de col·lector i es pren la decisió de considerar-lo com a una alternativa possible per 

inertitzar els tancs. 

 

5.1. Modelització del sistema d’inertització 

El model del sistema d’inertització es basa en els principis de circulació interna de 

fluids per representar el comportament del pas de gas a través del col·lector i en la 

teoria de control per definir el funcionament dels dispositius d’inertització i venteig.  

Donada la complexitat del model, es fa la seva simulació a partir de l’adaptació d’un 

programa informàtic de lliure accés, Epanet [Environmental Protection Agency, 2002], 

al càlcul de fluids gasosos mitjançant l’ús del full de càlcul Excel [Microsoft 

Corporation, 2003] i la programació en Visual Basic Applications [Microsoft 

Corporation, 2003]. 

 

5.1.1. Conceptes de la circulació de fluids 

El fluid que circula a través de les canonades es troba en estat gas.  Per 

caracteritzar-lo és necessari definir els seus paràmetres d’estat.  Els més utilitzats 

són la pressió, la temperatura i el volum específic o densitat: 

- La pressió, P, es defineix com la component normal de la força per unitat 

d’àrea que exerceix un gas a la seva frontera.  L’element d’àrea ha de ser 
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suficientment gran com per considerar el gas com un element continu.  Es 

defineix la pressió absoluta com la pressió total exercida sobre la paret limitant.  

La pressió exercida per l’atmosfera s’anomena pressió atmosfèrica.  La pressió 

relativa és la diferència entre la pressió absoluta i la pressió atmosfèrica, en un 

sistema particular.  El buit representa en quina quantitat excedeix la pressió 

atmosfèrica la pressió absoluta.  Les unitats en el sistema internacional són els 

Pa. 

- La temperatura, T.  

- El volum específic, υ , d’un gas és el volum, V, ocupat per la seva unitat de 

massa m.  L’invers del volum específic es coneix com densitat, ρ.  El pes 

específic, γ, és el pes d’una unitat de volum de gas, i es relaciona amb la densitat 

segons l’equació 6.1, on g és la gravetat, 9,81 m/s2. 

 γ = ρ · g  (Eq. 5.1) 

 

Per les substàncies i condicions de treball d’aquest estudi, l’equació dels gasos 

ideals (Eq. 6.2) aproxima amb suficient precisió el comportament del gas del sistema. 

 
P· ·M J = R = 8,314 mol KT
υ

 (Eq. 5.2) 

 

M és el pes molecular del gas.  La constant R de l’equació anterior no depèn de 

l’estat del gas, només de les propietats del gas i és específica per a cada gas.  Es 

coneix com la constant dels gasos, i el seu valor és de 8,314 J/ mol K pels gasos 

ideals. 

 

Els gasos normalment es tracten com a fluids compressibles.  L’anàlisi del flux 

compressible per la circulació de gas per la canonada és més difícil d’estudiar que el 

flux incompressible.  Ara bé, si el número de Mach (Eq. 6.3) és inferior a 0,3 i la 

variació de pressió és petita [Blevins, 2003, p. 39], es pot aplicar l’anàlisi de fluids 

incompressibles. 

 

v vMach =  = 
 v* k R T

M

  (Eq. 5.3) 

On v és la velocitat del fluid per la canonada, v* és la velocitat del so, k és el 
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quocient dels calors específics (calor específic a pressió constant entre el de calor a 

volum constant, adimensional), R és la constant dels gasos ideals (J/kmol K), T és la 

temperatura (en K), M és el pes molecular (en kg/kmol). 

 

Per tal de caracteritzar el flux de gas a través de les canonades és important definir 

la seva viscositat i el número de Reynolds.  La viscositat, μ, d’un gas és la 

resistència que presenta aquest a fluir.  L’equació 6.4, per a flux laminar i fluid 

Newtonià, la defineix com la constant, μ, que relaciona la tensió tallant de fregament, 

τ , amb el gradient de velocitat (du/dx).  La viscositat d’un gas depèn de la 

temperatura i no gaire de la pressió. 

 
τ μ=

du·
dx

  (Eq. 5.4) 

 

Per classificar les condicions de flux de gas s’utilitza en número de Re, que és igual 

a la relació entre les forces inercials (u és la velocitat, D el diàmetre i ρ la densitat) i 

les forces viscoses (μ és la viscositat) . 

 
u ·DRe ρ
μ
⋅

=
 

 (Eq. 5.5) 

 

D’aquesta manera, es defineixen tres tipus de flux: 

- Flux laminar: s’observa en Reynolds inferiors a 2000 i només en canonades 

idealment llises.  El fluid pot imaginar-se com capes que es mouen una sobre 

l’altra i les interiors es mouen a una velocitat més gran que les exteriors.  La 

resistència a fluir deguda a les friccions depèn del gradient de velocitat i la 

viscositat del fluid.  Si el cabal supera un cert límit es desenvolupen corrents 

turbulents en el centre del corrent i es trenca el flux laminar.  El Reynolds en què 

això passa s’anomena Reynolds crític.  El seu valor depèn de l’estat inicial del 

flux.  A la pràctica, el flux es torna turbulent a números de Re molt inferiors del 

seu valor crític degut a les irregularitats en la canonada i les parets i unions. 

- El flux turbulent o completament desenvolupat té lloc a Re superiors a 4·103.  

En aquest tipus de flux, la resistència de fricció només depèn de la rugositat de la 

canonada, és independent del nombre de Reynolds i arriba a un valor límit que 

depèn de les característiques de la canonada. 
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- Quan el flux canvia de turbulència parcial a flux completament desenvolupat 

rep el nom de flux de transició.  L’extensió de la regió de transició depèn del 

sistema considerat i dins d’aquesta regió depèn del número de Reynolds i de les 

característiques de la canonada. 

 

El cabal de flux volumètric i el cabal de flux màssic són les dues maneres 

d’expressar la circulació del volum o massa de fluid que travessa transversalment un 

pla durant una unitat de temps. 

 

Si es considera un tub de corrent i s’assumeixen condicions de flux permanent, si no 

hi ha transferència de matèria a través de les parets del flux, i assumint que la 

densitat és constant es pot escriure l’equació de continuïtat de flux de la manera 

següent: 

 ρ ρ1 1 1 2 2 2·u ·A  = ·u ·A  (Eq. 5.6) 

Per flux de gas incompressible, la densitat es manté constant: 

 ρ ρ1 2=  (Eq. 5.7) 

així doncs,  

 1 1 2 2u ·A  = u ·A  = Q = const  (Eq. 5.8) 

 

L’equació de Bernoulli és una representació matemàtica del principi de conservació 

de l’energia aplicada al flux permanent d’un fluid ideal, incompressible i no viscós.  

La seva forma és la següent, expressada en termes de pressió: 

 
ρ ρ21P + u  + gz = const

2
 (Eq. 5.9) 

I aplicada entre dos punts: 

 
ρ ρ ρ ρ2 2

1 1 1 2 2 2
1 1P  + u  + gz  = P  + u  + gz
2 2

 (Eq. 5.10) 

 

De l’equació 6.9, es pot afirmar que l’energia total per unitat de pes de fluid circulant 

és la suma de l’energia del fluid acumulada en forma de pressió, cinètica i potencial, 

i que l’energia total a qualsevol punt al llarg d’un tub de corrent es manté constant.  

Ara bé, en els fluids reals s’ha de fer un ajust a l’equació de Bernoulli perquè es 

produeixen pèrdues d’energia degut a la fricció, separació, i els remolins.  Així doncs, 
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la pressió total no serà constant sinó que disminueix en la direcció de flux com a 

resultat de la dissipació de l’energia.  D’aquesta manera, l’energia a la secció 1 és 

igual a l’energia a la secció 2 més un terme de pèrdues causades per la fricció 

deguda a la viscositat i el pes del fluid a través d’elements com ara els colzes o les 

vàlvules. 

 

Així, es pot escriure per un fluid de densitat constant: 

 
ρ ρ ρ ρ2 2

1 1 1 2 2 2 f s
1 1P  + u + gz  = P  + u  + gz  + h  + h
2 2

 (Eq. 5.11) 

 

On z és la cota d’alçada, u és la velocitat, hf és la pèrdua de càrrega deguda a la 

fricció amb les parets de les canonades, i hs és la pèrdua de càrrega dissipada pel 

pas del fluid a través dels elements singulars com ara un colze. La pèrdua de 

càrrega representa la conversió de l’energia mecànica en energia tèrmica, que no 

pot ser recuperada. 

 

Així, la pèrdua de càrrega a través d’una canonada recta és funció de la llargada de 

la canonada, L, la densitat,ρ, el diàmetre hidràulic, D, el factor de fricció de paret, f, i 

la velocitat al quadrat: 

 

2
f

1 Lh  = ·f· ·ρ·u
2 D

 (Eq. 5.12) 

 

A més a més, a les unions de canonades, la diferència de pressió entre dues 

branques és funció de la geometria de la unió i del cabal i direcció del flux a les 

diverses branques de la unió. A mesura que el nombre de canonades que formen la 

unió augmenta, també ho fa el nombre d’experiments necessaris per caracteritzar la 

unió [Basset, 2001 p. 863].  

 

Les pèrdues de càrrega singulars en gas s’expressa en general de la forma següent: 

 
2

s
1h  = ·K·ρ·u
2  

(Eq. 5.13) 

on K és un coeficient adimensional de pèrdua de càrrega, que expressa la pèrdua de 

càrrega induïda per l’accessori considerat com a fracció de la pressió dinàmica. 
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En el cas del sistema d’inertització proposat es tracta l’anàlisi d’una xarxa de 

canonades, és a dir, un conjunt de canonades connectades de manera que el cabal 

que surt per un punt determinat pot provenir de diversos punts del circuit. Els 

problemes de xarxes són generalment complicats i per això s’assumeixen les 

següents hipòtesis simplificatives: 

- Densitat del fluid constant. 

- Flux subsònic i permanent. 

- La pèrdua de càrrega induïda a qualsevol branca de la xarxa és molt superior 

a les pèrdues de càrrega a les unions, vàlid només per a canonades relativament 

llargues. 

 

A partir d’aquestes hipòtesis, el flux a través de la xarxa de canonades pot trobar-se 

a partir de l’aplicació dels principis de conservació de la matèria i l’energia.  Les 

condicions que s’han de complir són les següents: 

- Pel principi de conservació de la matèria, el cabal que arriba a cada nus del 

circuit és igual al que surt d’ell.  Es pot expressar de la següent manera, on Qi és 

positiu si entra al nus i negatiu si en surt. 

 

N

i
i=1

Q  = 0∑
 

(Eq. 5.14) 

- La conservació de l’energia s’aplica perquè la caiguda de pressió entre dos 

punts qualssevol del circuit ha de ser la mateixa per qualsevol pas de canonades 

que es calculi. 

- La fórmula de Darcy-Weisbach (Eq. 6.12) de pèrdua de càrrega es compleix a 

totes les canonades. 

 

Les xarxes de canonades complexes no poden resoldre’s analíticament a la pràctica.  

Per això s’utilitzen mètodes d’aproximacions successives, el més utilitzat és el 

mètode de Hardy Cross [Blevins, 2003 p. 99].  Aquest suposa que el cabal a cada 

canonada és tal que satisfà l’equació de continuïtat a cada nus; a continuació, es 

calcula una correcció de cabal a cada circuit que s’aplica per fer que els circuits 

estiguin compensats. 
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5.1.2. Conceptes de control de processos 

A la vida d’una instal·lació és important regular les condicions d’operació per tal 

d’obtenir condicions estables i mantenir-les dins d’uns marges pre-establerts.  Cal 

establir l’estratègia de control més adient per la qual es controla el procés.  En 

aquest procés, la variable que es vol controlar és la pressió, i com en la majoria de 

situacions, els processos es regulen mitjançant la manipulació de fluxos serveis 

generals o de procés [Turton et al., 2002 p. 661]. 

 

El control de la pressió es pot realitzar mitjançant control promitjat, o bé mitjançant 

un control al voltant d’un punt de consigna.  A la simulació del sistema, els 

dispositius d’inertització i venteig es modelen com uns dispositius ideals capaços 

d’integrar les accions pròpies d’un controlador al voltant de la pressió de consigna de 

treball.  Per això, es poden modelar segons l’esquema de sistema que apareix a la 

Figura 5.1. 

 

Figura 5.1-. Diagrama de blocs del sistema de control de l’inertització. 

 

Així, el sistema de control consta de diversos punts de mesura de la pressió 

connectats als seus respectius controladors.  Donada la pressió de consigna per a la 

xarxa, el controlador calcula l’error entre la pressió de consigna i la pressió 

mesurada i emet un senyal de control a la vàlvula de control, d’acord amb les 

accions preprogramades (proporcional a l’error, la seva derivada o la seva integral, 

PID).  La vàlvula de control regula el cabal de gas inert cap el sistema, Qe, i fa variar 

la pressió mesurada, realimentant el bucle de control. 

 

Per tal d’ajustar el controlador PID digital, es pot utilitzar un el mètode d’ajust empíric 

de sintonia de llaç obert. Aquests mètodes es basen en què la resposta típica dels 



  Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 46 de 82  atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 

 

processos industrials per una entrada esglaó, anomenada corba de reacció, pot ser 

fàcilment aproximada per la resposta d’un model de primer ordre, amb un guany en 

estat estacionari K, una constant de temps Tp i un retard pur T0.  Tots els mètodes de 

sintonia en llaç obert coincideixen en què les característiques dinàmiques que s’han 

de determinar són les característiques del model del procés, i només difereixen en el 

criteri de sintonia utilitzat. 

 

Els paràmetres del model es determinen de la següent manera: 

- Obtenir la resposta del sistema a una entrada esglaó. 

- El guany, K, en estat estacionari queda determinat per  

 
ΔyK = 
Δu  (Eq. 5.15) 

- Per tal de determinar la constant de temps Tp i el retard T0 del model del 

sistema es poden emprar diversos mètodes.  En aquest cas, es proposa que la 

resposta del procés real i la del model coincideixen en almenys dos punts: els 

instants en què la sortida del procés real és el 28,3% (t0,283) i el 63,2% (t0,632) del 

seu valor estacionari. Llavors, T0 i Tp es determinen per les expressions Eq. 6.16 i 

Eq. 6.17. 

 ( )0 0,632 0,283
3T  =  × t -t
2

 (Eq. 5.16) 

 p 0,632 0T  = t  - T  (Eq. 5.17) 

 

El pas següent és obtenir la constant de proporcionalitat Kp i els períodes de 

derivació, TD, i integració, TI. En aquest cas, s’apliquen les fórmules més clàssiques, 

que són les de Ziegler-Nichols mostrades a la Taula 5.1. 

 KP TI TD 
PID 1,2·TP/TOK TO/0,5 0,5·TO 
PI 0,9·TP/TOK TO/0,3  
P TP/TOK   
Taula 5.1-. Fórmules de Ziegler-Nichols per a la sintonització d’un controlador en 
llaç obert 
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D’aquesta manera, l’expressió del control serà la següent: 

 ( ) ( ) ( )
p D

I

de t1u(t) = K e t  + e t dt + T
T dt

⎡ ⎤
⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫
 

(Eq. 5.18) 

on u(t) és el senyal de control i e(t) és el senyal d’error.   

 

Pel control de pressió de gas normalment s’utilitza un control proporcional i integral, 

amb la part integral normalment petita.  No és habitual utilitzar l’acció derivativa 

degut al reduït temps de resposta del procés [Seborg, 2004 p. 326].  Així, el 

controlador utilitzat per regular la pressió és de tipus PI, sintonitzat amb el mètode de 

Ziegler-Nichols en llaç obert. 

 

5.1.3. Programa de càlcul de xarxes de fluids 

Per tal de realitzar la simulació del model del sistema d’inertització s’ha utilitzat el 

programa de domini públic Epanet [Environmental Protection Agency, 2002].  Aquest 

va ser desenvolupat per la divisió de recursos hidràulics i subministrament d’aigua 

del Laboratori Nacional d’Investigació per a la Prevenció de Riscos (NRMRL), de 

l’Agència per a la Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (USEPA).  

 

Epanet [Environmental Protection Agency, 2002] va ser dissenyat per realitzar 

simulacions en períodes prolongats del comportament hidràulic i de l’evolució de la 

qualitat de l’aigua en xarxes de subministrament a pressió.  Ara bé, s’ha utilitzat pel 

càlcul de la xarxa de gasos perquè es poden modificar els valors de les funcions 

d’estat, densitat i viscositat del fluid, i mitjançant el mòdul d’eines del programador 

que incorpora, es pot controlar l’execució del càlcul per mitjà del llenguatge de 

programació com ara C/C++, Visual Basic o qualsevol altre programa que permeti la 

crida a funcions ubicades a la llibreria .dll de Windows. 

 

Les funcions permeten obrir un fitxer de dades, llegir i modificar els paràmetres de 

disseny i operació de la xarxa, executar simulacions en períodes prolongats i accedir 

als resultats a mesura que són generats, guardar-los en un fitxer, o escriure’ls en un 

fitxer de text. 
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El primer pas per realitzar la simulació del sistema d’inertització és construir amb el 

programa Epanet [Environmental Protection Agency, 2002] la xarxa de canonades i 

tancs a partir de les dades topològiques de les distàncies entre tancs.  A continuació 

es canvien els paràmetres de viscositat i densitat de l’aigua pels del nitrogen a la 

temperatura de disseny, dins de l’opció del programa d’opcions hidràuliques, i es 

configura perquè realitzi les simulacions en règim estacionari.  Cal identificar tots els 

nusos, tancs i canonades per tal de poder-los accedir des del full de càlcul en què 

s’implementa l’algoritme de la simulació. 

 

El full de càlcul s’ha creat amb l’aplicació Excel [Microsoft Corporation, 2003], donat 

que pot connectar-se mitjançant una macro en llenguatge Visual Basic Applications 

[Microsoft Corporation, 2003] amb l’arxiu dll del programa Epanet [Environmental 

Protection Agency, 2002].  

 

La simulació consisteix en calcular el cabal de nitrogen que circula a través de totes 

les canonades del col·lector del sistema d’inertització i venteig degut a la diferència 

de pressió existent en els diversos punts de la xarxa i a l’entrada o sortida de cabal a 

través dels dispositius d’inertització o venteig.  Així, s’aproxima el càlcul de l’estat 

transitori al de l’estacionari en instants infinitesimals.  A cada instant de temps 

s’introdueix la pressió de cada tanc en el programa i el cabal dels dispositius 

s’introdueixen en forma de pressió a un tanc virtual; de tal manera que el programa 

calcula els cabals que circulen per la xarxa de canonades. 

 

El full de càlcul té la missió de calcular la disminució o augment de pressió que es 

produeix a cada tanc com a conseqüència de l’omplerta, el buidatge o l’entrada o 

sortida de gas que es produeix a cada instant.  També s’encarrega d’introduir les 

pèrdues de càrrega singulars existents als colzes, bifurcacions i trifurcacions que hi 

ha a la xarxa.  Finalment, calcula la pressió d’entrada al sistema del gas pels 

dispositius de venteig i inertització aplicant el controlador proporcional-integral 

explicat a l’apartat 5.1.2, tot i que l’algoritme que regeix el funcionament d’aquests 

dispositius es pot modificar. 
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A l’annex E s’explica amb detall les funcions utilitzades, el funcionament del full de 

càlcul dissenyat i la seva relació amb Epanet [Environmental Protection Agency, 

2002]. 

 

5.2. Mètode d’anàlisi del sistema d’inertització 

El comportament dels col·lectors del sistema d’inertització i venteig s’estudia 

mitjançant la simulació dels instants escollits a partir d’un disseny de recollida de 

dades del funcionament normal dels tancs.  D’aquesta manera s’espera que els 

resultats de la simulació siguin representatius de la resposta del sistema en les 

situacions normals d’operació. 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega del sistema s’assimilen a successos 

aleatoris amb una probabilitat associada al llarg del temps que fan variar l’estat de 

repòs del sistema i modifiquen la seva pressió.  Per l’estudi del comportament de les 

propostes del sistema d’inertització s’utilitza La simulació estadística d’experiments 

coneguda com a simulació de Montecarlo, una tècnica emprada per estimar el 

comportament d’un sistema on la component aleatòria és molt important. 

 

A continuació es defineixen les bases de la simulació de Montecarlo, i s’explica la 

seva aplicació en el cas d’estudi. 

5.2.1. Simulació estadística d’experiments 

La simulació estadística d’experiments, coneguda com simulació de Montecarlo, és 

una tècnica quantitativa que combina les tècniques estadístiques i la capacitat de 

càlcul dels ordinadors, per imitar mitjançant models matemàtics el comportament 

aleatori de sistemes reals no dinàmics. 

 

El fonament de la simulació consisteix en la creació d’un model matemàtic del 

sistema o procés analitzat, identificant les variables que tenen un comportament 

aleatori dins del model i assignar-los la seva distribució de probabilitat.  La forma i 

les dimensions d’aquestes distribucions defineixen el rang de valors que poden tenir 

les variables d’entrada, així com les seves probabilitats relatives.  Les variables de 
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sortida són les quantitats d’interès calculades pel model.  

 

La simulació consisteix en la generació d’un nombre suficientment gran de possibles 

escenaris a partir de l’assignació de valors aleatoris a les variables d’entrades 

donada la seva distribució de probabilitat.  Així, els valors calculats de cada variable 

de sortida s’emmagatzemen per a cada escenari o iteració. En finalitzar la simulació, 

es disposa d’un nombre n d’observacions del comportament del sistema, les quals 

serveixen per entendre el seu funcionament.  Òbviament, com més iteracions es fan, 

més precís pot ser l’anàlisi.  Els resultats d’un model de Montecarlo són les 

distribucions de probabilitat de les variables de sortida, els valors estadístics 

descriptius associats i les mesures de la relació entre les variables d’entrada i les de 

sortida. 

 

Les simulacions són fàcilment implementades amb l’ajut dels fulls de càlcul i la 

capacitat de càlcul de l’ordinador. El primer pas per realitzar la simulació és 

disgregar el problema en trossos més petits i identificar les variables d’entrada del 

model.  Els valors de les variables d’entrada s’assignen d’acord a la seva distribució 

de probabilitat mitjançant la generació de nombres aleatoris, per obtenir diferents 

escenaris d’anàlisi.  Les conclusions del model del sistema es realitzen a partir de 

l’anàlisi de les variables de sortida de la simulació de Montecarlo. 

 

Aplicació a l’operació del sistema d’inertització. 

Les variables d’entrada d’una simulació són els estats inicials de tots els tancs i les 

pertorbacions introduïdes a l’estat de repòs, entenent per pertorbació el cabal 

d’entrada o sortida de dissolvent d’un tanc qualsevol.   

 

L’estat inicial d’un tanc està caracteritzat per la pressió del gas, la temperatura i el 

volum de líquid que conté.  De totes les variables, estan fixades inicialment les 

variables de pressió i temperatura amb els valors d’operació.   

 

Les variables aleatòries d’entrada a la simulació es poden classificar en dos tipus: 

- Variables completament aleatòries: el percentatge d’omplerta dels tancs en 
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la simulació és funció de les operacions prèvies.  Així, per un instant donat 

s’assigna un percentatge d’omplerta aleatori.  En cas que el tanc estigui sotmès 

durant la simulació a una operació d’omplerta o buidat, es calcula el percentatge 

màxim o mínim que ha de tenir per realitzar l’operació correctament, i a partir 

d’aquest valor s’assigna un valor aleatori. 

- Condicionades: les operacions d’omplerta i buidatge es poden considerar 

pertorbacions del sistema de tancs en repòs, que tenen una probabilitat 

associada a cada minut; com es mostra a l’annex C. 

 

El disseny de recull de dades consisteix en prendre un total de cent instants de la 

simulació d’operació dels tancs durant un període total de deu anys, amb deu 

instants cada any.  Cada any es divideix en minuts, i s’assigna a cadascun un 

nombre aleatori per a cada conjunt de tancs, si aquest nombre està comprès dins de 

la probabilitat acumulada per una operació d’omplerta o buidatge corresponent al 

conjunt de tancs, s’assigna aquesta operació durant el temps corresponent a un tanc 

del grup corresponent escollit aleatòriament segons la seva probabilitat. 

 

A l’annex F es descriu el full de càlcul utilitzat per realitzar la simulació de situacions. 

 

5.3. Hipòtesis de càlcul 

Per l’anàlisi del flux de fluid a través de les canonades es fan les següents 

consideracions generals: 

- El fluid que circula a través del sistema, nitrogen, es considera ideal, com es 

comprova al full de càlcul de l’annex F; per tant, és aplicable l’equació dels gasos 

ideals. 

- El fluid és Newtonià, és a dir, la viscositat és constant, independent de la 

magnitud de la tensió transversal del fluid. 

- Es considera que la viscositat i la densitat del fluid són independents de la 

temperatura.   

- S’aproxima el flux a permanent.  Tot i que l’anàlisi es realitzi a les situacions 
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d’omplerta i buidatge dels tancs, i per tant en condicions transitòries al llarg del 

temps, s’aproxima l’estat transitori a una successió d’estats permanents. 

- El flux de les canonades es tracta com unidimensional.  Les propietats del 

fluid, com ara la velocitat i la pressió, són el valor mig de la secció transversal, i 

aquestes propietats es consideren variables en la direcció longitudinal de la 

canonada.  

- Les parets de la canonada són rígides i el fluid no realitza ni rep treball de 

les canonades.  

- El flux és subsònic, i en cap moment es supera el nombre de Mach de 0,3; 

per tant, les equacions de flux incompressible són aplicables a aquest cas de flux 

de gas. 

- La temperatura i la pressió de disseny són 20ºC i 106000 Pa respectivament.  

Així, la densitat i la viscositat del fluid són 1,1651 kg/m3 i 1,75·105 Pa·s 

respectivament.  La temperatura és constant en tota la simulació. 

- El resultat de la simulació de les zones 200 i 400 és també extrapolable a la 

zona 300 (apartat 5.2). 

- Es considera que els dispositius d’inertització i venteig són capaços de 

subministrar el nitrogen d’acord als resultats obtinguts pel controlador.  Igualment, 

s’assumeix que el mesurador de pressió es pot instal·lar als punts de mesura 

escollits, i proporciona la pressió absoluta d’aquest punt. 

- El diàmetre de totes les canonades durant el disseny és el mínim segons la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE APQ-1;  per tant, ha de ser el diàmetre 

de la canonada pel transvasament de producte més gran connectada als tancs.  

Aquest diàmetre és de 3” (7,62 cm) en els tancs de la zona 200, i 4” (10,16 cm)  

pels de la zona 400.  Com totes dues zones estan unides, s’utilitza un diàmetre 

únic de 10,2 cm. 

- Com els tancs tenen alçades diferents, la pressió existent per a cada tanc és 

diferent dels tancs entre sí.  Ara bé, la simulació es realitza amb els tancs a la 

mateixa alçada i l’efecte de la pressió es pot addicionar posteriorment. 

- S’estima el coeficient de fricció de les canonades, ε, en un valor de 0,5 mm, 
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valor màxim d’una canonada d’acer soldada amb petits dipòsits, i lleugerament 

rovellada [Blevins, 2003 p. 53]. D’aquesta manera es té en compte l’efecte de 

l’envelliment de la canonada i es troben resultats més conservadors. 

- Es considera que no existeix interacció entre les vàlvules d’inertització i 

venteig durant l’operació del sistema, és a dir, no es posen en funcionament 

alhora. 

- S’accepta l’existència d’un dispositiu capaç d’atendre el màxim i el mínim 

flux de gas requerit pels diferents tancs. 

- La simulació dels vint primers segons d’operació és suficient per trobar la 

pressió real a la que s’estabilitza el sistema. 

- Les constants del controlador es calculen a partir de cada disposició del 

col·lector, mitjançant el mètode de Ziegler-Nichols, per a una pressió d’entrada 

indicial de 100 Pa d’un dels dos dispositius d’inertització i mesurant la resposta 

en forma de pressió a l’extrem oposat del col·lector.  Les constants del 

controlador s’apliquen en el funcionament de tots els dispositius de recuperació 

de vapor i d’inertització de cada disposició. 

- El comportament de cada disposició de col·lector pot ser explicat per la 

simulació estadística d’experiments desenvolupada a l’apartat 5.2.1.  Per 

comparar les disposicions es simulen totes elles en les mateixes condicions 

inicials. 

- Tanmateix, si el nombre de tancs del col·lector és massa elevat per mantenir 

la pressió dins dels límits establerts existeix la possibilitat de fer el col·lector per a 

grups de tancs més petits. [Ostand, 2003] 

 

La validesa i sensibilitat d’aquestes hipòtesis es comproven a l’annex F. 

 

 

En el següent subapartat es fan diverses propostes de col·lector que inclouen el 

traçat de les canonades i la posició dels dispositius d’inertització i de control 

d’aquests.  Per acceptar la unió dels vapors dels tancs, cal garantir la seguretat i 

fiabilitat del sistema en tot moment.  Els resultats de l’anàlisi del funcionament del 
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sistema mitjançant la seva simulació es mostren a l’apartat següent.  En arribar a la 

conclusió final sobre la disposició òptima del col·lector, cal seleccionar i dimensionar 

la resta de components del sistema. 

 

5.3.1. Disposicions del col·lector del sistema d’inertizació 

La selecció de la disposició òptima del sistema d’inertització es realitza a partir de 

l’estudi del comportament del col·lector que uneix els espais de vapor dels tancs de 

les zones 200 i 400 en les operacions de càrrega i descàrrega de dissolvent.  El 

resultat que s’obtingui és aplicable a la zona 300 per analogia. 

 

Es consideren tres formes d’unió de les canonades dels diferents tancs i s’avalua 

l’evolució de la pressió en els tancs, regulats per dos dispositius d’inertització i dos 

de venteig amb els seus respectius elements de control. 

 

La primera disposició, s’anomena configuració en xarxa quadrada, en què cada tanc 

està unit amb tots els adjacents.  La segona configuració, anomenada en xarxa lineal, 

està formada pels tancs amb l’espai de vapor unit directament en grups de dos, i a la 

vegada aquests estan units a una canonada que els uneix a tots.  La tercera 

distribució de les canonades del col·lector és una solució entre les dues anteriors, en 

què els tancs estan units en grups de quatre de forma quadrada, i alhora s’uneixen a 

una canonada general.  Els plànols de les tres possibilitats estan detallats a l’annex 

C, a la Figura 5.2 es mostra un esquema de símbols de les diferents propostes de 

col·lectors. 

 

L’objecte d’estudi és la disposició del col·lector, per això es realitzen hipòtesis 

idèntiques per totes les configuracions pel que respecta a la pressió, el diàmetre de 

les canonades, la disposició dels elements de control i la pressió de disseny.  Tot i 

que el valor final d’aquests elements es modifiqui, el raonament respecte la 

disposició òptima de les canonades serà idèntic. 

 

En el disseny de les configuracions dels col·lectors s’han fixat els següents 

paràmetres: 
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- Les canonades del col·lector es connecten a la part superior dels tancs, i 

tenen un tram recte de com a mínim 0,5 m abans de l’entrada als tancs. 

- Es col·loquen dos parells d’elements d’inertització i venteig en dues bandes 

oposades del col·lector. 

- Les pèrdues de càrrega i els elements de control de flux estan definits com 

s’explica en l’apartat 5.1.  

- Es considera una única pressió de funcionament a què es manté el sistema, 

el seu valor es fixa en 0,06 bar relatius, un valor de mig entre els 0,15 bar relatius 

de pressió màxima suportable i l’atmosfèrica, intentant deixar prou marge per a 

l’assignació de les pressions de consigna dels diferents elements de seguretat 

dels tancs. 

 

Llegenda: 

 

 

  

 

 

 
Figura 5.2 a) Configuració del col·lector en xarxa lineal 

Tanc d’emmagatzematge 

Canonada del col·lector 

Dispositiu d’inertització i de venteig 

Punt auxiliar per la representació de la xarxa 
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Figura 5.2.b) Configuració del col·lector en xarxa quadrada 

 

 
Figura 5.2.c) Configuració del col·lector en xarxa lineal-quadrada 

Figura 5.2-. Propostes del col·lector del sistema d’inertització. 
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5.4. Resultats 

Els resultats de la simulació de les posicions del col·lector permeten extreure 

conclusions respecte el seu funcionament. 

 

La variable resposta estudiada és la pressió dels diferents tancs en cada condició 

d’operació, de manera que s’ha seleccionat el seu valor màxim i mínim en cada cas.  

Aquestes dades serveixen per realitzar l’estudi estadístic i comparar els tres 

col·lectors. 

 

A la Taula 5.2 es mostren els resultats per a les tres disposicions dels col·lectors i les 

figures 6.3, 6.4 i 6.5 representen la freqüència relativa de la pressió màxima i mínima 

en el conjunt d’experiments realitzats per a cada col·lector. 

 Xarxa 
quadrada Xarxa lineal Xarxa lineal 

quadrada 
Mitjana (Pa) 106001,2 105998,9 106001,4 
Mediana (Pa) 105999,3 105994,1 105998,8 
Moda (Pa) 105999,3 106022,9 105998,8 

 
Rang (Pa) 18,4 79,8 34,9 
Varianza  40,6 695,2 90,9 
Desviació tipus 6,4 26,4 9,5 

 
Valor mínim (Pa) 105990,8 105949,1 105981,2 
Valor màxim (Pa) 106009,2 106029,0 106016,1 

 
Significació 0,05 0,05 0,05 
Interval de confiança 0,36 1,49 0,54 

 
106000,8 105997,4 106000,9 Interval de confiança 

per la mitjana (1-alpha) 
% 106001,6 106000,4 106002,0 

Taula 5.2-. Resum de resultats de la simulació per a les tres 
disposicions dels col·lectors 

 

El comportament de tots col·lectors es caracteritza per mantenir un valor molt proper 

al voltant de la pressió de consigna com queda demostrat a les figures 6.3 a 6.9 de 

la representació de la freqüència en el rang complet de pressions.  Concretament, la 

configuració lineal de la xarxa té un marge de pressions assolides superior a la 

configuració lineal-quadrada i aquesta superior al col·lector que uneix els tancs de 

quatre en quatre. 
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Aquests resultats poden explicar-se pel fet que un tanc buidant-se o omplint-se 

compensa millor la seva pressió quan està unit directament a diversos tancs que 

funcionen com a font o origen de gas.  Així, els increments de pressió són menors a 

la xarxa quadrada perquè té entre dos i tres tancs units a cada tanc i la variació de 

pressió es transmet més ràpidament que en la configuració lineal en què el tanc 

s’uneix directament amb el tanc adjunt. 

 

En conclusió, es pot afirmar que el col·lector no crea una diferència de pressió 

significativa respecte la de venteig, i la seva instal·lació no suposa cap problema 

operatiu per la instal·lació.  La proposta de col·lector que menys diferència de 

pressió dóna és la quadrada; ara bé, la disposició en xarxa lineal té uns 120 metres 

menys de canonada i no suposa una diferència de pressió important (30 Pa) 

respecte l’anterior.  Així, el col·lector seleccionat per la implantació del sistema 

d’inertització és el d’estructura lineal. 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA 
QUADRADA
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Figura 5.3-. Distribució de la pressió màxima i mínima dels tancs de la simulació per al col·lector en configuració quadrada 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA LINEAL
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Figura 5.4-. Distribució de la pressió màxima i mínima dels tancs de la simulació per al  col·lector en configuració lineal 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA LINEAL-
QUADRADA
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Figur
a 5.5-. Distribució de la pressió màxima i mínima dels tancs de la simulació per al  col·lector en configuració lineal-quadrada 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA 
QUADRADA
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Figura 5.6-. Resultat de la pressió màxima i mínima de la simulació comparada amb el rang possible d’operació dels tancs per la xarxa quadrada 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA 
LINEAL
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Figura 5.7-. Resultat de la pressió màxima i mínima de la simulació comparada amb el rang possible d’operació dels tancs per la xarxa lineal 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA LINEAL-QUADRADA
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Figura 5.8-. Resultat de la pressió màxima i mínima de la simulació comparada amb el rang possible d’operació dels tancs per la xarxa lineal-
quadrada 
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6. Anàlisi de seguretat i riscos 

 

L’annex K identifica i avalua els riscos associats a les diferents propostes 

d’inertització, posant especial atenció al sistema amb col·lector finalment proposat i a 

les diferències entre aquest i les diferents propostes. 

 

La Taula 6.1 recull la freqüència calculada amb què tenen lloc els successos de 

trencament de buit i entrada d’aire atmosfèric (tentr aire), i l’obertura dels dispositius de 

venteig de pressió a l’atmosfera (tsort nitrog) per les tres disposicions estudiades 

(col·lector amb vàlvules de control, col·lector amb vàlvules autoregulades i un tanc 

individualment amb les seves vàlvules) per fallida dels dispositius, i per fallida de 

serveis generals.  Les hipòtesis realitzades, i el desenvolupament del càlcul es 

troben a l’annex K. 

 tsort nitrog
(anys)

tentr aire 
(anys) 

1 Col·lector amb vàlvules de control 132 1106 
2 Col·lector amb vàlvules autorreguladse 1 21 
3 1 únic tanc amb vàlvula de control 1 7 
4 Electricitat 18 29 
5 Altres serveis 6 45 

Taula 6.1-. Temps entre fallada del sistema fins a trencament 
de buit (tentr aire) i venteig a l’atmosfera (tsort nitrogen) 

 

La diferència de freqüència entre l’entrada d’aire i la sortida de nitrogen es deu a 

hipòtesis de la instal·lació d’un dispositiu automàtic capaç d’aturar l’operació de 

descàrrega del tanc quan es detecta una baixada significativa de la pressió per sota 

de la consigna.  D’aquesta manera, s’evita l’entrada d’oxigen i el risc que suposa.  

En canvi, la pèrdua del nitrogen sobrant no és tan crítica i s’obvia aquest element de 

seguretat. 

 

S’observa a la Taula 6.1 una menor freqüència, major temps entre succés, en el cas 

de la instal·lació de vàlvules de control.  El principal avantatge d’aquests dispositius 

és la possibilitat de monitoritzar i controlar el seu funcionament al llarg del temps.  

Això permet fer intervencions abans que es manifestin les conseqüències pel mal 
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funcionament del dispositiu.  En canvi, les fallades a les vàlvules autoregulades 

només es detecten quan es produeix un mal funcionament del sistema.  

 

A continuació, es llisten les conclusions més rellevants respecte als diferents 

sistemes d’inertització:  

- La instal·lació del col·lector no perjudica la seguretat del parc de tancs 

d’emmagatzematge respecte el risc d’incendi i explosió, ni respecte la situació 

de buit i sobrepressió.  En el pitjor dels casos és superior a 103 anys/vegada, i 

per tant molt improbable. 

- Les vàlvules de control augmenten la fiabilitat del sistema gràcies a què 

permeten una detecció immediata de la fallada del dispositiu.  En canvi, amb 

les vàlvules autoregulades només es detecta el funcionament incorrecte quan 

es manifesta en forma d’alguna anomalia, o en revisions rutinàries de l’equip. 

- La protecció front a sobrepressió i buit en el sistema de col·lector es garanteix 

connectant a cada tanc els respectius dispositius, tot i que en aquest cas no 

és necessària la instal·lació de tots ells.  Ara bé, com cada tanc s’ha d’aïllar 

del sistema d’inertització, per raons de manteniment o reparacions, és 

necessari instal·lar vàlvules de tall.  Per això és imprescindible instal·lar a 

cada tanc dispositius d’emergència que permetin el trencament de buit i 

venteig a cada tanc, si més no amb aire atmosfèric. 

- En tots els casos, la perillositat per l’entrada d’aire al sistema i la generació 

d’una espurna per la circulació dels líquids a través de les canonades obliga a 

la instal·lació d’un sistema de mesura de pressió i parada automàtica de les 

bombes de circulació de dissolvents abans de l’obertura dels dispositius de 

venteig de buit i una alarma per disminució de pressió per comprovar 

manualment l’aturada de les bombes de líquid.  Tanmateix, aquest sistema de 

seguretat és de més fàcil implementació en el sistema d’inertització amb 

col·lector. 
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7. Avaluació de l’impacte ambiental 

L’annex J avalua les implicacions ambientals del projecte en les fases d’implantació i 

operació. 

 

Un aspecte molt important són les emissions atmosfèriques.  Cal destacar que es 

tracta d’una instal·lació en què es emmagatzemen dissolvents orgànics.  El reial 

decret 952/1997, de 20 de juny, classifica els dissolvents com a compostos 

perillosos, d’acord amb l’aprovat per la decisió 94/107/CE, del Consell, de 22 de 

desembre.  Els compostos orgànics volàtils contribueixen a la formació d’ozó 

troposfèric, i per tant són contaminants atmosfèrics. 

 

Actualment, la legislació no preveu límits d’emissió per als compostos orgànics 

volàtils en la indústria de reciclatge de dissolvents.  Únicament existeix la Directiva 

1999/13/CE d'11 de març de 1999 sobre la limitació de les emissions de compostos 

orgànics volàtils (COV's) degudes a la utilització de dissolvents orgànics en 

determinades activitats i instal.lacions, aplicable només a determinades instal·lacions. 

 

Un dels objectius de la instal·lació és recollir els ventejos dels tancs i tractar-los a la 

criogènica per disminuir la concentració de compostos orgànics volàtils al corrent de 

sortida.  Tanmateix, al sistema es produeixen fuites a l’atmosfera a través dels 

elements d’unió de les canonades i dels diferents dispositius, per això és molt 

important controlar la sobrepressió existent a l’interior dels tancs. 

 

De forma general, s’ha considerat el flux de pas a través d’un forat de diàmetre 

equivalent al de les fuites per a un fluid compressible.  El resultat de les fuites anuals 

en funció del diàmetre equivalent de fuites per a diferents pressions interiors del 

sistema es mostra a la Figura 7.1. 
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Relació entre emissions de nitrogen per cada diàmetre equivalent d'escapament i per cada diferència 
de pressió
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Figura 7.1-. Volum anual d’emissió de nitrogen a través dels forats de les fuites en funció del 
diàmetre equivalent i la pressió relativa (en Pa) a l’interior dels tancs 

 

El càlcul realitzat es mostra al full de càlcul “càlcul de fuites.xls” de l’annex J.  Com 

s’extreu de la Figura 7.1, per reduir les fuites anuals convé mantenir la pressió 

interior dels tancs prou baixa i disminuir el diàmetre equivalent de les fuites 

mitjançant el seu correcte segellat. 

 

Al mateix temps, és important considerar l’interval de pressions de consigna entre 

els dispositius d’inertització de buit i de recuperació de vapor que condiciona el 

volum anual de nitrogen ventejat.  Així, un interval molt estret de pressions afavoreix 

un major consum de nitrogen perquè petits augments de pressió poden fer ventejar 

el nitrogen; en canvi, si l’interval entre els dispositius és més gran, part del nitrogen 

que s’hauria de ventejar pot quedar acumulat com a “reserva” per futures 

disminucions de pressió.  Per calcular el nitrogen estalviat s’ha realitzat una 

simulació, per a diferents intervals de pressió i percentatges d’omplerta, detalllada a 

l’annex. 
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Un exemple del volum de nitrogen estalviat i gastat anualment en funció dels 

paràmetres de la xarxa es mostra a la Figura 7.2.  Per a diferents pressions de 

consigna d’inertització, es grafica el volum de nitrogen consumit anualment en funció 

de la pressió de venteig a l’atmosfera, per un diàmetre de fuites equivalent del 

sistema de 2 mm. 

Volum de nitrogen total estalviat en funció de la pressió màxima i el diàmetre equivalent de sortida de 
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Figura 7.2-. Volum de nitrogen estalviat anualment en funció de la pressió de la pressió de 
venteig i per a diferents pressions d’inertització i un diàmetre equivalent de fuita de  0,002 m 

 

La forma parabòlica de les corbes s’explica pel fet que a baixa pressió per sobre de 

la inertització en augmentar el pressió de venteig, s’augmenta l’estalvi de pressió, 

però s’arriba a un valor en què l’estalvi per diferència de pressió no compensa les 

pèrdues de nitrogen per fuites. 

 

 

Les conclusions més destacades de l’estudi realitzat respecte als diferents sistemes 

que es poden implantar es resumeixen en els següents punts: 

- El sistema d’inertització amb col·lector permet l’estalvi de nitrogen fins a un 

cinquanta per cent pel cas de transvasament de líquid.  Per contra, el sistema 
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en què cada tanc té els seus dispositius d’inertització no permet l’estalvi de 

nitrogen, i això farà augmentar alhora el consum de gas inert i d’electricitat 

necessària pel seu bombeig, la càrrega de la criogènica i les pèrdues de 

producte (condensats de la criogènica). 

- El menor nombre de vàlvules de tall del sistema amb col·lector permet 

disminuir els punts de fuita de vapors cap a l’atmosfera. 

- L’elevada fiabilitat del sistema d’inertització amb vàlvules de control respecte 

el de vàlvules autorregulades permet l’estalvi d’emissions de vapors a 

l’atmosfera per obertura de la vàlvula de sobrepressió. 

- Es pot realitzar un seguiment i control de fuites millor mitjançant el sistema de 

vàlvules de control, gràcies al control i registrament de les dades del sistema. 

- El sistema de vàlvules de control permet disminuir acuradament la pressió de 

consigna de les vàlvules d’inertització i venteig.  Una pressió menor a dins del 

sistema, permet disminuir el cabal de fuites a l’atmosfera. 
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8. Avaluació econòmica de la instal·lació 

 

La implantació del sistema d’inertització i venteig no es justifica únicament per 

motius econòmics, sinó també per motius de seguretat de les instal·lacions i en 

aplicació de la legislació vigent i de reducció de l’impacte ambiental, com s’ha vist en 

el capítol 7.  Tanmateix, en aquest apartat es tracta l’avaluació econòmica de les 

diferents alternatives i s’utilitza com a eina complementària per a la selecció de la 

solució òptima. 

 

Els dissenys estudiats són el sistema en anell únic amb vàlvules de control (disseny 

A) i vàlvules autoregulades (disseny B), i el sistema en què cada tanc té la seva 

pròpia vàlvula d’inertització i de recuperació de vapor (disseny C).  La selecció dels 

components dels diferents dissenys es realitza a l’annex I. 

 

En primer lloc, es realitza l’estimació del cost total de la inversió.  La inversió es 

divideix en la part fixa, i les despeses de capital circulant.  La partida principal de la 

inversió fixa són les despeses de compra i instal·lació de l’equipament.  L’annex L 

conté el detall del cost de compra i instal·lació de l’equipament.  La Taula 8.1 

resumeix la inversió necessària per a cadascun dels dissenys. 

 

El procediment seguit i les hipòtesis necessàries en el càlcul del cost total de la 

inversió són les següents: 

- El cost de compra d’equip i instal·lació s’estima per a cada equip de forma 

individual com s’indica a l’annex L. 

- El cost de la instal·lació elèctrica i de control s’estima en un 6% del cost de 

compra d’equipament en els casos del disseny B i C.  Pel disseny A, aquest 

percentatge augmenta al 12% en concepte addicional per l’adequació del 

sistema de control actual amb el sistema de control necessari pel control de 

les vàlvules de control instal·lades, i els instruments de mesura.  

- Per al sistema d’inertització amb col·lector i vàlvules de control es considera la 

instal·lació d’un equip d’aire comprimit, suposant que ha de subminstrar un 

cabal de 0,1 m3/h [Ulrich, 1984 p. 287].  
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- S’estima el cost d’acondicionament del terreny i les instal·lacions per la 

col·locació de les canonades i els seus  suports en un 4% del cost de compra 

de l’equipament. 

- El cost d’enginyeria i supervisió, i les despeses de construcció i assegurança 

s’estima en un 10% de les despeses directes d’inversió fixa.  El pla de 

contingència es quantifica com un 10 % del cost total d’inversió fixa. 

- L’augment del capital circulant s’estima en un 5% del cost total de la inversió 

fixa. 

COST TOTAL DE LA INVERSIÓ (k€) Disseny A Disseny B Disseny C 
Despeses de la inversió fixa    
Despeses directes d'inversió fixa    
Equipament i instal·lació    
Despeses compra equipament 393 396 530 
Despeses d'instal·lació 106 110 189 
Instal·lació elèctrica i de control 47 24 32 
    
Instal·lacions auxiliars    
Instal·lació d'aire comprimit 50   
    
Acondicionament del terreny 16 16 21 
    
Despeses indirectes d'inversió fixa    
Enginyeria i supervisió 61 55 77 
Despeses de construcció i 
assegurança 61 55 77 
Pla de contingència 39 35 49 
    
Total despeses inversió fixa 773 690 976 
    
Despeses del capital circulant    
Total despeses capital circulant 39 35 49 
    
Cost total de la inversió 812 725 1024 
Taula 8.1-.  Cost total de la inversió per les alternatives del sistema d’inertització i 
venteig (totes les xifres estan en euro). Disseny A: anell únic amb vàlvules de control, 
Disseny B: anell únic amb vàlvules autoregulades. Disseny C: cada tanc amb la seva 
vàlvula autoregulada. 

 

A la Taula 8.1 s’observa que la opció C és més cara que les dues anteriors.  Això es 

deu, principalment, la necessitat d’una vàlvula d’inertització i una de recuperació de 

vapor a cada tanc, així com al recorregut de les canonades d’aportació de nitrogen i 

de recuperació de vapor a través de totes les zones, mentre que en el cas A i B, el 
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col·lector fa la doble funció i el nombre de vàlvules que cal instal·lar és menor. 

 

Igualment, el disseny B és més econòmic que el disseny A donat que aquest últim 

implica la instal·lació de tot el sistema d’aportació d’aire per a instrumentació i la 

implantació del sistema de control, no necessaris en el cas que s’utilitzin vàlvules 

autoregulades.  En el cas de la compra de material, el disseny A és més econòmic 

que el B perquè aquest últim no necessita la instal·lació d’un sistema de purgat que 

redueixi la concentració d’oxigen durant la posada en marxa de la instal·lació, ja que 

les vàlvules de control es poden programar perquè facin aquesta funció. 

 

Finalment, cal comentar el fet que algunes partides del pressupost, com les 

despeses indirectes d’inversió fixa, s’han calculat en base a partides de les 

despeses directes, de cost conegut.  Això contribueix a augmentar les diferències de 

cost total de la inversió, però la seva contribució és menys important que les partides 

que generen la diferència. 

 

 

A continuació, es realitza la previsió del flux de caixa per a les tres alternatives, 

tenint en compte un període d’amortització de cinc anys, comptabilitzant les 

despeses de manteniment de cadascuna.  S’han fet les següents consideracions per 

a calcular el flux de caixa: 

- El cost del capital és 5%, i la inflació es pren amb un valor del 3 % a partir 

dels resultats del 2005 donat per l’Institut Nacional d’Estadística per als bens 

industrials. 

- Les despeses de reparacions i manteniment s’estimen en un 2% de la 

inversió fixa, i les despeses d’aprovisionament en un 15% de la despeses de 

reparacions.  

- Les despeses de nitrogen i electricitat s’estimen a partir del consum previst de 

nitrogen, en funció del moviment de les substàncies als tancs, les fuites de 

nitrogen gas, el nitrogen estalviat per cada sistema d’inertització, i el nitrogen 

perdut en les aturades i avaries del sistema.  

- Les despeses generals, no contemplades en els anteriors apartats, s’estimen 

en un 1% del les despeses de manteniment, reparacions i provisió de material.  
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A la Taula 8.2 es resumeix el pla d’inversions dels tres dissenys.  Per a realitzar-lo 

s’han tingut en compte els costos operatius dels tres dissenys.  Aquests costos 

inclouen el cost de nitrogen, el d’electricitat, el d’aire comprimit, entre altres.  El cost 

es basa en el consum estimat.  En el cas del disseny C, el consum de nitrogen és el 

més elevat donada la major longitud de canonades, i menor capacitat d’estalvi de 

gas.   

 

Per comparar les alternatives es calcula el valor actualitzat net, amb les hipòtesis 

anterior a partir del pla d’inversions, i els resultats obtinguts es mostren a la Taula 

8.3. 

 

De la comparació del valor actualitzat net, s’observa que la instal·lació d’un col·lector 

per a la inertització i venteig dels tancs permet un estalvi d’entre un 22% (disseny A, 

amb vàlvules de control) i un 29% (disseny B, amb vàlvules autooperades) respecte 

el sistema en què cada tanc té les seves pròpies vàlvules (disseny C). 

Període anual 
 Concepte (k€) 

0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 733 39 0 0 0 -39 

Fons generats   -37 -38 -39 -40 -41 Disseny A 

Flux de caixa -773 -75 -38 -39 -40 -3 

Fons invertits 690 35 0 0 0 -35 

Fons generats   -35 -36 -38 -39 -40 Disseny B 

Flux de caixa -690 -70 -36 -38 -39 -5 

Fons invertits 976 49 0 0 0 -49 

Fons generats   -49 -51 -52 -54 -56 Disseny C 

Flux de caixa -976 -98 -51 -52 -54 -7 

Taula 8.2-. Resum del pla d’inversió dels tres dissenys, per a un període 
d’amortització de cinc anys 

 

 VAN (M€) 
Disseny A -0,95  
Disseny B -0,86  
Disseny C -1,21 

Taula 8.3-. Valor actualitzat net per a les tres propostes de disseny 



   

Conclusió  Pàg. 75 de 82 

 

9. Conclusió 

La inertització dels tancs d’emmagatzematge de dissolvents és una mesura de 

protecció front a incendis i front a la degradació dels productes.  Tanmateix, el 

venteig conduït permet el tractament del flux ventejat i, d’aquesta manera reduir  les 

emissions a l’atmosfera dels compostos orgànics volàtils. 

 

Al llarg del projecte s’ha aconseguit definir un sistema d’inertització i venteig que 

s’ajusta als objectius econòmics, de medi ambient i d’operació inicialment plantejats.   

 

Les principals conclusions del projecte que han permès la selecció del sistema final 

són les següents: 

- El tipus de sistema més adient per tal de reduir els costos d’operació relatius 

al consum de gas d’inertització és el de cabal variable.   

- El millor gas d’inertització és el nitrogen degut a la seva compatibilitat amb els 

productes emmagatzemats i la seva disponibilitat a la planta. 

- Per reduir el consum de nitrogen es pot reaprofitar el gas inert ventejat d’un 

tanc per un altre que en necessiti donada la possibilitat de contacte dels 

vapors dels dissolvents dels diferents tancs perquè tots pertanyen al mateix 

grup segons el reglament.  En el cas dels tancs amb producte acabat s’ha de 

valorar si els condensats que es formen perjudiquen la puresa del producte. 

- Els tancs s’uneixen mitjançant un col·lector que permet el pas de gas entre 

ells per compensar la pressió i disminuir el nombre total d’elements del 

sistema d’inertització i recuperació de vapor.  La disposició del col·lector 

consisteix en una canonada lineal que creua cada zona i es bifurca per a cada 

parell de tancs. 

- El sistema de control de pressió als tancs està format per un sistema primari 

format pels dispositius d’inertització i recuperació de vapor, i un sistema de 

control secundari format per les vàlvules de buit i venteig normal. 

- Per mantenir les condicions de seguretat durant l’operació s’han d’instal·lar 

els dispositius de control d’oxigen i pressió necessaris. 

- El sistema primari de dispositius d’inertització i recuperació de vapor ideal 

consisteix en vàlvules de control donats els avantatges des del punt de vista 
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d’automatització i controlabilitat del sistema, gràcies al seguiment continu del 

seu funcionament per un sistema centralitzat de control.   

- El sistema secundari garanteix la resistència dels tancs a la variació de 

pressió quan el sistema primari està fora de servei. 

- La inversió inicial és funció dels elements d’inertització, les canonades, els 

dispositius de control, equips d’impulsió i altres components necessaris pel 

seu funcionament.  La disposició i el nombre d’aquests elements són 

variables d’intervenció en el disseny per disminuir la inversió. 

- La solució seleccionada, valorada en 0,95 M€, representa un estalvi econòmic 

del 20% respecte el mètode estàndard d’inertització i venteig dels tancs, i 

garanteix la seguretat d’operació dels tancs respecte al treball en condicions 

de sobrepressió i buit. 

- El sistema de venteig conduït permet la recuperació dels vapors ventejats pel 

seu tractament criogènic, d’aquesta manera s’evita la seva emissió a 

l’atmosfera.  Les vàlvules de control contribueixen a disminuir el consum de 

nitrogen fins a un 50% gràcies a la possibilitat del canvi de pressió de 

consigna. 
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