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Resum 

Els dolls de foc són fenòmens de tipus tèrmic, que tenen lloc, principalment a la indústria, i 

que es consideren accidents greus. La seva principal problemàtica no resideix tant en la 

radiació generada, ja que aquesta acostuma a ser menor que la d’altres fenòmens tèrmics, 

com en el fet que, en cas d’incidir en altre equipament de la planta pot provocar l’ efecte 

dominó. 

Aquest projecte té per objectiu obtenir un mètode de càlcul per determinar les  

característiques geomètriques del doll i la radiació emesa per aquest. Es realitza l’estudi 

dels mètodes existents i s’implementa una eina de càlcul per facilitar el procés. 

En primer lloc s’estudien els models disponibles més significatius sobre torxes i dolls de foc 

que s’han dut a terme per diversos investigadors. A continuació, a partir de l’aplicació d’un 

cas pràctic, es seleccionen els que es consideren millors, intentant establir un compromís 

entre exactitud de resultats i simplicitat operativa. Els models seleccionats són Hawthorne 

per a casos amb velocitats de vent inferiors a 4 m/s i Chamberlain per a la resta de casos. 

Un cop s’han seleccionat els millors models es realitza una eina de càlcul per tal de facilitar 

el procés. En aquest cas s’ha implementat amb un arxiu d’excel, programant les diferents 

rutines amb el llenguatge de programació Visual Basic. Finalment  s’aplica el programa a 

un parell de casos pràctics i es validen els resultats. 
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1. Glossari 

L : alçada de la flama visible, des de la distància d’elevació fins a la punta del doll (m) 

volstc −  : fracció molar de fuel a la barreja estequiomètrica fuel-aire (-) 

adT : temperatura adiabàtica de la flama (K) 

aM : massa molecular de l’aire (kg/kmol) 

gW : massa molecular del fuel (kg/kmol) 

stα : relació de mols reactius respecte els mols de producte per a una mescla 

estequiomètrica fuel-aire. (-) 

ord : diàmetre de l’orifici (m) 

∞T ; temperatura ambient (K) 

b  : distància d’elevació del doll (m) 

ju : velocitat de sortida del gas (m/s) 

avu : velocitat promig del doll (m/s) 

jD : diàmetre del doll (m) 

x  : distància axial des de l’orifici (m) 

m& : flux màssic del gas (kg/s) 

LC : límit inferior d’explosivitat (LEL) ( fracció en volum) (-) 

LC  : límit inferior d’explosivitat modificat (-) 

∞T : temperatura absoluta de l’aire (K) 

D : distància des de el centre de la flama al punt receptor (m) 



Pág. 6  Memoria 

 

K : màxima radiació admissible (kW/m2) 

τ : transmissivitat atmosfèrica (-) 

pE :  poder emissiu (kW/m2) 

ε : emissivitat de la flama (-) 

cε : emissivitat CO2 (-) 

wε : emissivitat H2O (-) 

jT  : temperatura de la flama o temperatura del doll (K) 

σ : constant de Stefan-Boltzmann (J s-1 m-2 K-4) 

Fr : nombre de Froude (-) 

g : acceleració deguda a la gravetat (m/s2) 

A, B i C : constants del model de Hustad and Sonju (-) 

F : fracció de calor radiat (-) 

Q : flux de calor de fuita (MW) 

vF : factor de visió vertical (-) 

hF : factor de visió horitzontal (-) 

sD : diàmetre efectiu de la font (m) 

oh  : añçada de l’orifici (m) 

BL : alçada de la flama, des de l’orifici fins a la punta del doll (m) 

α : angle entre l’eix de l’orifici i el de la flama (º) 

b : distància d’elevació del con truncat (m) 

LR : alçada o longitud del con truncat (m) 
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1W : amplada de la base del con truncat (m) 

2W : amplada de la part superior del con truncat (m) 

W : fracció màssica de material inflamable (-) 

γ : constant de Poisson (-) 

pC : capacitat calorífica a pressió constant (kJ·kmol-1·K-1) 

vC : capacitat calorífica a volum constant (kJ·kmol-1·K-1) 

R : constant dels gasos (kJ/(kmol·K) 

inT : temperatura inicial del gas (K) 

airP : pressió atmosfèrica (Pa) 

inP : pressió inicial (Pa) 

cP : pressió sortida de l’orifici (Pa) 

jM : nombre de Mach (-) 

aρ : densitat de l’aire (kg/m3) 

jρ : densitat del gas en el doll expandit (kg/m3) 

o

gρ : densitat de l’aire en estat estacionari (kg/m3) 

wu  : velocitat del vent (m/s) 

wR : relació entre la velocitat del vent i la velocitat del doll (-) 

RH : humitat relativa (%) 

Q: flux de calor (kW/m2) 

satP  : pressió de vapor (Pa) 
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SIGLES 

API RP : Guide for Pressure-relieving and Depressuring Systems 

BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 

MHIDAS: Major Hazard Incident Data Service 

FACTS: Failure and Accidents Technical information System 

MARS: Major Accident Reporting System 

TNO: Netherlands Organisation for Applied Scientific Researh 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Els dolls de foc segueixen essent un fenomen relativament habitual tant en plantes de 

producció com en plataformes petrolíferes. El seu principal problema resideix en el conegut 

efecte dominó que poden provocar. Molts dels estudis que s’han fet al llarg dels anys, i que 

s’apliquen per als dolls de foc, han estat realitzats per a caracteritzar torxes inclinades. Per 

això en aquest projecte es planteja la necessitat de valorar fins a quin punt són precisos i 

vàlids aquests models. 

Per altra banda, els models que prediuen la geometria i la radiació dels dolls de foc 

acostumen a ser molt complexos i difícils d’aplicar. Per aquest motiu es planteja la 

necessitat de disposar d’una eina de càlcul que permeti obtenir els resultats de manera 

ràpida i el més acurada possible. Actualment existeix el software EFFECTS, de la TNO, 

que entre altres càlculs de pèrdua de confinament, calcula la geometria i la radiació del doll 

de foc. En aquest cas el software aplica sempre el model de Chamberlain per obtenir els 

resultats desitjats. Tot i ser un model àmpliament utilitzat, no és el més adequat per a dolls 

sònics (els més usuals), pel que una eina que incorpori altres models complementaris pot 

ser de gran utilitat. 

2.2. Motivació 

Els principals motius pels quals he triat aquest projecte són els següents: 

- La problemàtica real que existeix davant la mancança d’un model que predigui de 

manera acurada la geometria i la radiació emesa per un doll. 

- El meu interès en el camp de la Seguretat Industrial. 

- El caràcter interdisciplinari del projecte, que m’ha permès aplicar molts 

coneixements de camps diversos que he adquirit durant la carrera. Entre ells puc 

destacar: tecnologia del medi ambient, química industrial, circulació de fluids, 

fenòmens del transport, transferència de calor, informàtica aplicada, programació... 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és obtenir una metodologia senzilla i fiable per a modelitzar els 

dolls de foc. Caldrà per tant seleccionar el model matemàtic que millor representi les 

dimensions d’aquest fenomen i que predigui les seves conseqüències. Un cop triat el model 

òptim s’implementarà una eina informàtica que faciliti la seva aplicació. 

3.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest projecte està concebut com a eina per facilitar el càlcul de la geometria i la radiació 

emesa per un doll de foc. El seu camp d’aplicació inclou la indústria i el transport de 

substàncies inflamables. També permet obtenir la informació necessària per a realitzar els 

corresponents anàlisis de vulnerabilitat. 
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4. Risc tecnològic 

En els últims 30 anys s’han multiplicat de manera molt significativa els accidents relacionats 

amb la indústria i el transport de mercaderies. Això es degut, fonamentalment, al gran 

creixement de la industria i al ràpid desenvolupament de la tecnologia. Aquests fets fan que 

es produeixin situacions on intervenen grans quantitats de substàncies tòxiques i/o 

inflamables ( transport, emmagatzematge i processos i operacions diverses), que suposen 

un risc per a les persones i per al medi ambient.  

Segons el real decret RD1254/1999 ( normativa SEVESO) , el risc és la probabilitat de que 

es produeixi un efecte específic en un període de temps determinat o en unes 

circumstàncies determinades.  

Altres autors defineixen el risc com “la possibilitat de que es produeixi un esdeveniment 

amb un determinat impacte  sobre l’assoliment d’uns objectius específics. 

 

Cal diferenciar, però, el concepte de risc del de perill. Un perill és una condició que pot 

causar danys, més concretament, i segons el RD 1996/2003 es defineix com “…la 

capacidad intrínseca de una sustancia o la potencialidad de una situación física para 

ocasionar daños a las personas, los bienes y el medio ambiente”. El risc, en canvi, és la 

probabilitat de què aquest perill es converteixi en un accident.  

En el camp de l’enginyeria s’aplica una definició que permet quantificar la magnitud del risc. 

Es calcula fent el producte de la freqüència amb la qual té lloc un esdeveniment, per la 

magnitud de les seves conseqüències.  

magnitudfreqüènciaRisc ·=   

El problema que presenta aquesta definició resideix en les unitats, ja que la magnitud de 

les seves conseqüències, no són només pèrdues expressades en morts o en diners, sinó 

que també es poden produir ferits o seqüeles per a la població a llarg termini, que són molt 

difícils d’estimar.[2] 

És pràcticament impossible aconseguir un nivell de risc zero. Hi ha un cert grau de risc 

tecnològic que cal acceptar per viure en la societat desenvolupada i industrialitzada en la 

que vivim. Per altra banda, controlar el risc i mantenir-lo dintre d’uns límits tolerables ha de 

ser una de les prioritats fonamentals tant de la indústria com dels governs.[2] 
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Els criteris d’acceptabilitat del risc a la indústria són variables, però en general es 

consideren els següents:  la normativa aplicable, les pràctiques industrials específiques de 

cada instal·lació , la política de la companyia i el criteri dels enginyers.  

Per tal de determinar si un risc associat a una activitat industrial és acceptable, o si cal 

modificar el projecte inicial, es realitza una anàlisis de risc. Aquesta eina pretén determinar 

els accidents que poden tenir lloc, la freqüència d’aquests accidents, i la magnitud de les 

seves conseqüències. [2] 

La seva aplicació a un determinat projecte s’esquematitza a la  Figura 4-1. 

 

  

Figura 4-1 . Esquema general de l’anàlisi de risc [2] 
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5. Accidents a la indústria química 

Es consideren accidents greus aquells que, per la seva magnitud i gravetat, fan que les 

seves conseqüències sobrepassin els límits de l’establiment industrial en el qual tenen lloc. 

Són accidents que acostumen a tenir molta repercussió social degut a la gravetat de les 

seves conseqüències i a l’elevat nombre de víctimes, ferits, pèrdues materials i danys al 

medi ambient. 

Els diversos tipus d’accidents greus a considerar en establiments poden produir els 

següents fenòmens perillosos per persones, medi ambient i bens: [17] 

- de tipus tèrmic: radiació tèrmica.  

- de tipus mecànic: ones de pressió  i projecció de fragments. 

- de tipus químic: núvol tòxic o contaminació del medi ambient provocada per la fuga 

o l’abocament incontrolat de substàncies perilloses. 

La majoria d’aquest tipus d’accidents s’associen a la indústria química. Regulacions 

europees com la Directiva 82/501/CEE (SEVESO) exposen les activitats industrials sobre 

les que recau pràcticament tota la responsabilitat del accidents greus, la majoria dels quals 

són de tipus químic. Cal destacar també que, des del punt de vista estadístic la industria 

química té un nivell de seguretat molt més elevat que altres activitats humanes. 

Per exemple, una manera de mesurar el nombre d’accidents que es poden associar a 

determinades activitats industrials és l’índex FAR (Fatal Accident Rate). La FAR es defineix 

com el nombre d’accidents mortals després de 108 (hores·persona) d’una determinada 

activitat. Per a la indústria química aquest índex se situa entre 4 i 5, mentre que altres 

activitats productives com l’agricultura, la mineria i la construcció, presenten índexs FAR de 

10, 12 i 64 respectivament.   

Per tant, cal ser conscient de que qualsevol activitat humana comporta certs riscos. En 

particular la indústria química o més genèricament, les activitats en les quals s’utilitzen, 

fabriquen o manipulen substàncies perilloses. Aquests riscos pot ser que siguin socialment 

admesos o no. 

Actualment existeixen diverses bases de dades especialitzades, com MHIDAS, ARIA, 

FACTS o MARS, que recullen els accidents industrials que han tingut lloc.  

MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service) és una de les més conegudes.  Conté 

més de 11.000 registres de més de 95 països i s’actualitza trimestralment. A més el seva 
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aplicació informàtica permet fer cerques concretes i proporciona gran quantitat 

d’informació. Segons aquesta base de dades, el percentatge de cada tipus d’accident que 

s’ha registrat en els últims 50 anys aproximadament és el següent: 

 

Tipus d’accident Nombre de registres Percentatge 

Fuita 3.448 52.15 

Incendi  2.745 41.52 

Explosió 2.303 34.83 

Núvol de gas 739 11.18 

Total 9.235 139.67 

A continuació es citen (Taula 5-2) els accidents de la indústria química que han tingut més 

impacte social degut principalment a la gravetat de les seves conseqüències. 

 

Localització Any Accident Conseqüències 

Guadalajara 

(Mèxic)  

199

2 

Explosions a la ret de clavegueram  de 

la ciutat degut al vessament incontrolat 

de combustible procedent de la planta 

de “Petróleos Mexicanos, PEMEX” 

- 190 morts y 470 ferits 

- 6.500 damnificats  

- Destrucció de 1.547 edificis.  

- Entre 13 y 14 kilòmetres de carrers 
destruïts. 

Bhopal (India) 
198

4 

Escapament de isocianat de metil en 

una planta de fabricació d’insecticides. 

- 3.500 morts directes  

- Unes 150.000 persones que van 
requerir tractament mèdic. 

- Efectes a llarg termini: trastorns 
mentals, lesions hepàtiques y renals.  

- El núvol tòxic va travessar una de 
les vies d’evacuació.  

San Juan de 

Ixhuatepec, Mèxic 

198

4 

Nombroses explosions de depòsits i 

tancs de GLP degudes a una fuita i 

- Més de 500 morts  

- Més de 4.500 ferits  

Taula 5-1. Distribució en funció del tipus general d’accident [22] 
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D.F. (Mèxic)  posterior explosió no confinada de GLP - Més de 1.000 desapareguts 

- Destrucció massiva d’habitatges. 

- Efecte dominó procedent de la 
primera UVCE  

Seveso (Italia) 
197

6 

Reacció química fora de control que va 

provocar el venteig d’un reactor, amb 

alliberació a l’atmosfera de dioxina 

- Sense morts 

- Evacuació de més de 1.000 
persones  

- Avortaments espontanis i 
contaminació del sòl.  

- Les autoritats estaven 
il·localitzables (cap de setmana) i les 
primeres mesures es van dur a 
terme als quatre dies.  

Cubatao (Brasil)  
197

4 

Bola de foc de gasolina por fuga de un 

oleoducte 

- Uns 500 morts  

- Greus danys al medi ambient  

 

Flixborough (UK) 
197

4 

Explosió de vapor no confinada (UVCE) 

de ciclohexà 

- 28 morts i centenars de ferits 

- Destrucció completa de les 
instal·lacions 

 

 

 

 

Taula 5-2. Relació d’accidents greus 
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6. Accidents de foc 

Els fenòmens de tipus tèrmic perillosos estan provocats per la oxidació ràpida, no explosiva, 

de substàncies combustibles, provocant flama, que pot ser estacionària ( incendi de toll, doll 

de foc) o progressiva (flamarada, bola de foc), però que en tots els casos dissipa l’energia 

de combustió majoritàriament per radiació, que pot afectar a éssers vius i instal·lacions 

materials. [17] 

Els accidents de foc es poden classificar en: incendi, doll de foc, flamarada i BLEVE/ Bola 

de foc. 

- Incendi de toll (pool fire). Ignició d’un toll de líquid inflamable (generalment un 

hidrocarbur). Es pot produir a l’aire lliure o en una zona confinada. 

- Doll de foc (jet fire). Ignició d’una fuga continua de gasos o vapors inflamables 

continguts en conduccions o contenidors amb sobrepressió. 

- Flamarada (flash fire). Foc intens i inesperat , en el qual la flama es propaga a 

través d’una barreja d’aire i gas inflamable entre límits d’inflamabilitat. Aquest 

fenòmen es produeix quan una dispersió atmosfèrica de gas/vapor inflamable troba 

un punt d’ignició. La flama es propaga a través de la barreja inflamable. Si el vapor 

prové d’un toll, la flamarada pot acabar provocant un incendi de toll.[1] 

- BLEVE/ Bola de foc (fireball) . Aquests dos fenòmens acostumen a aparèixer 

associats. La BLEVE suposa una ruptura catastròfica d’un contenidor que 

emmagatzemi, per exemple, gas liquat per sobre del seu punt d’ebullició a la 

pressió atmosfèrica, produint la fuita massiva i instantània del líquid a l’atmosfera. El 

ràpid descens de pressió al qual es veu sotmès el producte fuitat en el moment de 

la ruptura, provoca un flash explosiu d’una part del líquid, que forma un núvol de 

vapor (barreja d’aire i material fuitat).  Si el producte és inflamable i troba un punt 

d’ignició, pot produir-se la combustió de la mescla, donant lloc al segon fenomen 

perillós, la bola de foc.  

A la Figura 6-1 podem veure com la fuita d’un gas liquat inflamable pot portar a qualsevol 

dels escenaris accidentals de foc anteriorment citats. 
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Doll de foc

UVCE FlamaradaSI

Sortida a 
pressió

Ignició 
immediata

SI

SI

Flames sobre el 
recipient

BLEVE

FiNO

Flames sobre el 
recipient

SISIFi

NO

NO

NO

Ignició immediata

Evaporació

NO

Liquid ebullició Vapor

Dispersió

IgnicióFi NO

Incendi de toll

Ignició

SI

SI

NO

Fuïta de gas inflamable a 
l’atmosfera

vapor

Fuïta bifàsica

NO

Liquid ebullició Vapor

SI

 

 

Diversos anàlisis històrics han demostrat que els accidents de foc són el tipus d’accident 

més freqüent en instal·lacions industrials i en el transport de substàncies perilloses.[10] 

  

Figura 6-1. Evolució d’una fuita de gas liquat inflamable 
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6.1. Dolls de foc i efecte dominó 

En general, en un doll de foc l’escapament no es degut a una ruptura catastròfica del 

contenidor –que donaria lloc en la majoria dels casos a una bola de foc-, sino que es 

produeix a través d’un orifici petit respecte al volum del contenidor, o per fuita d’una 

conducció, generant una sortida turbulenta del combustible en forma de doll. 

Respecte a la formació i desenvolupament d’un doll de foc, es poden suposar les següents 

fases: 

- Iniciació: Fissura o petita ruptura d’un contenidor o conducció d’interconnexió, que 

emmagatzema o transporta un combustible sota pressió. Les causes de la ruptura 

poden ser diverses: impacte exterior, defectes de soldadura, brides o vàlvules, 

fatiga del material,etc. 

- Fuita: en general, al tractar-se la majoria dels casos de gasos liquats pressuritzats, 

se suposa que la fuita es produeix inicialment en fase líquida, produint-se un flash. 

Més tard, depenent de la posició de l’orifici i de les característiques del fluid, la fuita 

pot produir-se en estat vapor. El regim del doll sol ser molt turbulent, lo qual facilita 

la incorporació de l’aire i el procés de mescla amb aquest. 

- Ignició: segons sigui l’escenari accidental, la evolució del procés posterior a la fuita 

és diferent. Si immediatament a la fuita el doll troba un punt d’ignició es produeix 

directament un doll de foc. En canvi, si no hi ha un punt d’ignició pròxim, s’origina un 

núvol constituït pel flash inicial, i per la evaporació del toll, en cas que s’hagi produït. 

Si en el seu recorregut aquest núvol troba un punt d’ignició i deflagra, el front de 

flama retrocedeix fins a l’origen del doll i, si aquest persisteix, es genera un doll de 

foc. 

La radiació tèrmica generada per un doll de foc depèn de nombrosos factors, com les 

propietats del combustible fuitat (entalpia de combustió, temperatura d’ebullició..), les 

característiques de la flama (potencia emissiva i geometria), així com les característiques 

de la fuita (velocitat de sortida del gas) i les condicions ambientals (presencia de vent). Per 

altra banda, en cas d’incidència directa del doll sobre els elements pròxims, els efectes són 

molt superiors als deguts a la radiació. 

Dels possibles efectes causats per un accident de foc, els del doll de foc són els menys 

greus. La problemàtica d’aquest tipus d’accident però, és la probabilitat de que incideixi 

sobre l’equipament de la planta, donant lloc a incendis, explosions, BLEVE’s,etc. Aquest 

fenomen, del qual pot ser el causant un doll de foc i que magnifica les proporcions de 

l’accident, és denomina efecte dominó. [10]  



Modelització dels dolls de foc  Pág. 21 

 

7. Modelització dels dolls de foc 

La majoria del treball experimental rellevant per als dolls de foc, es va fer pensant en els 

torxes. Les torxes han estat convencionalment dissenyades per donar una flama vertical en 

aire en calma. Degut a la necessitat de fer accedir als helicòpters a les plataformes 

petrolíferes, l’estudi de les torxes va presentar un especial interès. Els models per calcular 

aquestes flames són, en general, aplicables als dolls de foc provinents d’un accident de 

pèrdua de confinament. [3] 

Els treballs més reconeguts sobre l’estudi de les torxes han estat els duts a terme per 

Bruzustowski, Shell (descrits per Chamberlain, i que són la base del seu model), i els 

models recollits a l’API RP 521 “Guide for Pressure-relieving and Depressuring Systems” , 

que recull models com el de Sommer, encara que aquests últims tendeixen a sobrepredir la 

radiació incident. 

En el cas dels dolls de foc els possibles escenaris a considerar son molt diversos. El cas 

més tractat és el de una flama vertical emergint cap a dalt, en condicions atmosfèriques de 

calma i amb vent. Un  altre cas és el que té en compte que el doll apunta cap a dalt, però 

no verticalment, sinó amb una certa inclinació. En aquest cas hi haurà varietat de direccions 

del vent, que podrà anar en la mateixa direcció que el doll, oposada o creuant-lo. Un tercer 

cas seria el de doll horitzontal, en el qual la direcció del vent també podrà ser a favor, en 

contra o a través. 

Els diferents autors que han estudiat aquest fenomen han assumit geometries variades per 

al doll. Entre elles es troben la de con (Craven 1972), cilindre ( Croce and Mudan 1986) o 

con truncat (Chamberlain 1972). 

A la Taula 7-1 es detallen els estudis més significatius duts a terme en aquests camps. 

Torxes 

Estudis experimentals de radiació tèrmica Recollits a API RP 521:1990 

Estudis teòrics i experimentals sobre dimensions i 

radiació de torxes 

Brzustowksi i Sommer (1973) 

Model teòric sobre dimensions i radiació de les torxes Chamberlain (1987) 

Dolls de foc 

Model teòric de les dimensions d’un doll de foc Burke i Schumann (1928) 
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Model teòric de les dimensions d’un doll de foc Hawthorne, Weddel and Hottel (1949) 

Model teòric de les dimensions i la radiació d’un doll 

de foc 

Craven (1972,1976) 

Estudis teòrics i experimentals de les dimensions i la 

radiació d’un doll de foc 

Sonju i Hustad (1984) 

 

7.1. Models més significatius 

A continuació es descriuen resumidament alguns dels models més significatius. 

7.1.1. Model de Hawthorne, Weddell i Hottel 

Aquest va ser un dels primers models per als dolls de foc (1949). Els seus autors van 

assimilar la forma de la flama a la d’un con invertit , amb el vèrtex a l’orifici de la fuita. 

La longitud de la flama podia ser estimada a partir de la següent equació, 

 ( )
2

1

1
3,5
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volstor M
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cc
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T

cd

L

α
  (Eq.  7.1) 

essent  L : alçada de la flama visible, des de la distancia d’elevació fins a la punta(m)  

  :volstc − fracció molar de fuel a la barreja estequiomètrica fuel-aire (-). 

  :adT  temperatura adiabàtica de la flama (K). 

  inT :  temperatura inicial del gas (K) 

   :aM  pes molecular de l’aire (kg/kmol). 

  :stα  relació dels mols de reactius respecte els mols de producte per a una 

mescla estequimètrica de fuel i aire (-). 

Taula 7-1. Estudis relatius a torxes i dolls de foc [4] 
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Aquesta equació es pot simplificar per a la majoria dels hidrocarburs, ja que volstc −  sol ser 

significativament inferior a 1,  i  la relació entre adT  i contT  varia entre 7 i 9.  Queda de la 

següent forma: 

2

1

15








=

− v

a

volstor M

M

cd

L
  (Eq.  7.2) 

La distancia d’elevació (s) es la longitud que separa el doll de l’orifici de la fuita. Aquesta 

separació es produeix degut a que la combustió només es pot produir quan la velocitat del 

gas s’ha reduït fins al punt en què la combustió és estable [2]. Es pot estimar aplicant la 

següent expressió: 

av

jor

u

ud
b

4

4,6 π
=   (Eq.  7.3) 

essent     :ju velocitat de sortida del gas (m/s) 

   :avu  velocitat mitjana del doll (m/s); es pot estimar com   jav uu 4,0≅ . 

 

Finalment , el diàmetre del doll ( jD )  de foc es pot estimar  en funció de la seva longitud 

aplicant :  

2

1

ln29,0 





=

x

L
xD j   (Eq.  7.4) 

essent  :x la distància axial des de l’orifici (m). 

El diàmetre obtingut amb aquesta correlació depèn de la distància axial des de l’orifici, això 

fa que el valor obtingut no sigui massa exacte. 

Per altre banda estudis experimentals [23] demostren que la relació entre la longitud i el 

diàmetre té un valor molt proper a 7. En aquest projecte s’utilitza aquesta aproximació per 

obtenir el diàmetre quan s’aplica  model de Hawthorne. 
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7.1.2. Models de l’API RP 521 (1990) 

L’API RP 521 , Guide for Pressure-relieving and Depressuring systems, publica dos models 

que han estat molt utilitzats per a la modelització de dolls de foc. El primer és un model 

simplificat que proporciona uns resultats estimats. El segon està basat en la metodologia de 

Brzrustowski i Sommer . 

El model simplificat proposa una de les correlacions més simples per tal de determinar la 

longitud. Aquesta correlació va ser concebuda per al disseny de torxes subsòniques: 

452,076,2 QL =         (Eq.  7.5) 

on Q : calor net alliberat per la combustió (MW). 

Es calcula el nombre de Mach a la sortida de l’orifici com: 

2

1

2

2 ·10·61,11 
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&
                                                                    (Eq.  7.6)    

on  jM : nombre de Mach a la punta del doll (-) 

 m& : cabal màssic de gas (kg/s) 

 cP : pressió a la sortida de l’orifici (bar) 

 γ : constant de Poisson (-). 

El diàmetre es determina assignant un valor coherent al nombre de Mach. 

7.1.3. Model de Bzrustowski i Sommer (1973) 

Aquest model,  publicat per l’API RP 521 com a alternativa  al seu model simplificat   (font 

puntual) per al disseny de les torxes, s’utilitza també per a modelitzar els dolls de foc. 

El diàmetre del doll de foc es determina aplicant les equacions del model simplificat de l’API 

RP 521.  

El centre de la flama es determina com s’exposa a continuació. Les distàncies des de 

l’orifici fins al centre són: 

Distància horitzontal: 
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 ( )RdCfx jLc ,=   (Eq.  7.7) 

Distància vertical: 

 ( )RdCfy jLc ,=   (Eq.  7.8) 

amb:  

2

1
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R  (Eq.  7.9) 

29

vj

LL

M

u

u
CC

∞

=  (Eq.  7.10) 

on 

LC : límit inferior d’explosivitat (LEL d’ara en endavant) (fracció en volum) 

R: és un paràmetre 

∞T : temperatura absoluta de l’aire (K) 

:LC LEL modificat  (fracció en volum). 

Les coordenades del centre de la flama s’obtenen interpolant a les gràfiques de la figura 

7.1a), i 7.1b), a partir dels valors de LC  i Rd j . 
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Fig. 7.1Gràfics per interpolar les coordenades del centre de la flama. Extret de [2] 
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La intensitat de la radiació incident sobre un receptor qualsevol, es determina a partir de la 

següent expressió: 

 
2

1

4








=

K

QF
D r

π

τ
  (Eq.  7.11) 

on    

rF : fracció del calor fruitat que és radiat (-) 

Q: flux de calor net  fuitat (kW) 

D: distància des del centre de la flama al punt receptor (m) 

K: màxima radiació admissible (kW/m2). 

τ : transmissivitat atmosfèrica. 

 

7.1.4. Model de Craven (1972) 

Aquest model de doll de foc va ser desenvolupat amb l’objectiu de dissenyar  vàlvules de 

venteig. 

La geometria de flama considerada és la mostrada a la figura 7.2. 
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Fig. 7.2 Geometria de flama proposada al model de Craven. [2] 
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Les dimensions de la flama s’estimen  utilitzant  les correlacions de Hawthorne, Weddell i 

Hottel. La temperatura de la flama es considera de 2300 K. Aquest valor és una mica 

superior a la temperatura adiabàtica de flama de la majoria dels hidrocarburs. La emissivitat 

de la flama es considera 1. I el flux radiant és aleshores: 

 4TE εσ=   (Eq.  7.12) 

on 

E: flux de calor radiant (W/m2) 

T: temperatura absoluta de la flama (K) 

ε : emissivitat de la flama (-) 

σ : constant de Stefan-Boltzmann (W m-2 K-4). 

 

7.1.5. Model de Hustad i Sonju (1984) 

Aquests autors van correlacionar les dimensions de la flama en funció del nombre de 

Froude. Les equacions proposades varen ser: 

m

or

FrA
d

H
=   (Eq.  7.13) 

m

or

FrB
d

D
=  (Eq.  7.14) 

amb,  

or

j

dg

u
Fr

2

=  (Eq.  7.15) 

essent,  

ord : diàmetre de l’orifici (m) 

D: diàmetre de la flama (m) 
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g: acceleració deguda a la gravetat (m/s2) 

H: alçada de la flama (m) 

ju : velocitat a l’orifici de sortida (m/s) 

A i B són constants i m és un índex. 

Aquests darrers valors els obtenien experimentalment.  Van realitzar assaigs amb propà i 

metà obtenint els següents resultats. Per a flames verticals varen obtenir per al propà A 

igual a 27 i B igual a 4, i per al metà A igual a 21 i B igual a 2,5. Per als dos gasos el valor 

de m  a ambdues equacions va ser de 0,2 per 510≤Fr  i zero per 510>Fr . Per a tots dos 

gasos el rati H/D va ser constant i de valor 6,75 per al propà i 8,4 per al metà. Per a flames 

horitzontals els valors de les constants per a la primera equació van ser coincidents amb els 

de flames verticals, i els de la segona equació varen ser; B igual a 10 i m igual a 0,156. 

La longitud de la flama visible, es va considerar: 

 bHL −=   (Eq.  7.16) 

 amb        

1−














=

jor u

d
C

d

b
or  (Eq.  7.17) 

essent 

b: distància d’elevació (m) 

L: distància d’emissió de radiació (m) 

C: constant. 

Per determinar la fracció de calor radiat, els autors varen donar la següent equació: 

4,02,0 6,1174,4 QQF += −         71 <<Q   (Eq.  7.18) 

on F és la fracció de calor radiat i Q és el flux de calor de fuita (MW). 

En els assaigs citats anteriorment, en el cas del propà, per a uns fluxos de calor de fuita de 

1 i 7 MW, les fraccions de calor radiat varen ser de 0,163  0,285 respectivament. 
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7.1.6. Model de Chamberlain (1987) 

Aquest model, també anomenat “model Thornton”, va ser desenvolupat per Chamaberlain a 

la Shell al 1987 i és actualment el més acceptat per la comunitat científica.  

El model va ser dissenyat per predir la forma i radiació de la flama d’una torxa, encara que 

també ha estat aplicat al cas dels dolls de foc.  És un model teòric que va ser validat amb 

experiments en un túnel amb vent i amb assaigs de camp, tant a terra com al mar. 

Aquest model representa la flama com un con truncat que emet radiació com un cos sòlid, 

amb un poder emissiu de superfície constant. Aquesta geometria de flama ja va ser 

proposada per Kalghati al 1983. 

A la figura 7.3 és mostra la geometria de la flama, així com els seus paràmetres 

fonamentals. 

 

 

Fig. 7.3 Geometria de flama del model de Chamberlain. Mostra els paràmetres geomètrics del con truncat. Cal notar 

que el punt P és sempre a la intersecció entre l’orifici i l’eix del con.[2] 
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Els paràmetres geomètrics són els següents: 

sD : diàmetre efectiu de la font (m) 

BL : alçada de la flama, des de l’orifici fins a la punta de la flama (m) 

α : angle entre l’eix de l’orifici i el de la flama 

b : distància d’elevació del con truncat (m) 

LR :alçada o longitud del con truncat (m) ( en aquest projecte, d’ara en endavant ho 

designarem com L) 

1W : amplada de la base del con (m) 

2W : amplada de la part superior del con truncat (m). 

Els cinc paràmetres usats al model per correlacionar la forma de la flama amb les dades de 

la torxa són LR , 1W , 2W , α  i b . 

Els paràmetres que definiran la forma i dimensions de la flama es determinen en funció del 

rati R ( entre la velocitat del vent (u ) i la velocitat del doll ( ju )), i la orientació de l’eix de 

l’orifici respecte la direcció del vent. 

Les equacions del model descriuen la variació de la forma de la flama  i el poder d’emissió 

superficial en un rang ample de condicions ambientals i de flux.   

Rang de validesa de les equacions 

Les correlacions proporcionades per Chamaberlain estan basades en experiments amb 

torxes de gas natural i cobreixen un rang de velocitats del gas des de Mach 0,006 fins a 

1,53. Els rangs de validesa per als altres paràmetres es mostren a la taula següent: 

 

 Proves a gran escala 

 

Laboratori 

1 2 3 5 

Nº test 98 5 5 6 15 

Diàmetres sortida 

(m) 

0,006-0,022 0,6 0,152 1,07 0,152;0,203; 

0,305 
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Velocitat sortid (m/s) 15-220 14-51 108-263 2,5-75,5 171-554 

Nº Mach 0,06-0,9 
(C3H8) 

0,08-0,2 (CH4) 

0,03-

0,12 

0,23-

0,57 

0,06-

0,19 

0,41-1,53 

Velocitat del vent 2,7-8,1 5-9 6-10 7-8 3-13 

 

7.1.7. Estudi experimental CERTEC ( 2009) 

Aquest estudi de Palacios et al. [23] es basa en una sèrie d’experiments, a relativament 

gran escala, de dolls de foc de propà, en condicions atmosfèriques sense vent.   

L’experimentació proporciona una sèrie de correlacions per a la predicció de les 

característiques geomètriques dels dolls. Resulten d’especial interès aquelles que es poden 

aplicar tant en dolls sònics com subsònics. 

Les correlacions per determinar la longitud de la flama visible i la distància d’elevació, 

ambdues en funció del nombre de Reynolds, s’inclouen a continuació: 

27,0Re·8,5=
ord

L
                                            (Eq.  7.19) 

5,04 ·Re10·6 −=b                                (Eq.  7.20) 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7-2. Rang de paràmetres coberts per els experiments [5] 



Pág. 34  Memoria 

 

7.2. Estimació de la radiació tèrmica emesa pel doll de foc 

En objectes que estan a una certa distància de les flames només es considera la radiació 

com a mecanisme de transferència de calor. Realitzar una estimació d’aquesta radiació 

emesa pel doll és un dels punts claus de l’estudi d’aquests fenòmens tèrmics. L’objectiu 

serà determinar la intensitat de radiació incident en un objecte situat a una certa distància 

del doll. 

Existeixen diversos models matemàtics, entre els quals destaquen el model de la font 

puntual, per la seva simplicitat, i el model del cos sòlid o de la flama sòlida, el més 

àmpliament utilitzat. 

7.2.1. Model del cos sòlid 

Aquest model considera que la flama es un cos gris que emet radiació uniformement a 

través de tota la seva superfície. La mescla no visible de gasos es negligeix com a font 

emissora de radiació. Això es fonamenta en proves experimentals, els resultats de les quals 

confirmen que les parts no visibles emeten menys del 10% de la radiació mitja emesa per 

les flames visibles.  [16] 

El flux de radiació tèrmica (Q ) incident sobre un receptor situat a una distància x del doll 

és: 

pEFQ τ=                               (Eq.7.21) 

essent  τ : transmissivitat atmosfèrica (-) 

 F: factor de vista (-) 

 pE : poder emissiu de les flames (kW/ m2). 

Aquest model aproxima la forma de la flama a la d’un cilindre. En cas d’aplicar el model de 

Chamberlain per a determinar la geometria, caldrà estimar un diàmetre equivalent, fent  una 

equivalència entre l’àrea del con truncat i la del cilindre. El diàmetre equivalent que s’obté 

és: 

bbeq LALD −+= 2
2              (Eq.7.22) 
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7.2.1.1. Poder emissiu ( pE ) 

Es defineix com la quantitat de calor emesa en forma de radiació per unitat de superfície. 

Suposant que la flama es comporta de forma turbulenta i que no és un emissor ideal (es 

considera com un cos gris), el poder emissiu es pot aproximar per la següent expressió: 

εbp EE =                       (Eq.7.23) 

on    bE : poder emissiu cos negre (kW/m2) 

         ε : emissivitat combinada de tots els productes de combustió (-) 

El poder emissiu del cos negre es pot determinar de la següent  manera: 

( )44

ajb TTE −= σ                                 (Eq.7.24) 

essent: σ : constant de Stefan-Boltzmann. 

Aquesta manera de determinar el poder emissiu presenta la dificultat d’haver de conèixer la 

temperatura de les flames. Un altre mètode més senzill per determinar-lo és el següent:  

A

Hmf
E cR

p

∆
=

&
                                  (Eq.7.25) 

Per determinar la fracció d’energia total emesa en forma de radiació ( Rf  ) Chamberlain va 

obtenir la següent expressió: 

11,0·21,0
00323,0

+=
− au

R ef                                                                                         (Eq.7.26) 

7.2.1.2. Transmissivitat atmosfèrica  

Es defineix com la fracció de radiació tèrmica que és transmesa per l’atmosfera. 

Representa la fracció d’energia que no és absorbida o reflectida en el medi existent entre la 

flama i l’objecte receptor. A l’atmosfera, els principals elements que absorbeixen la radiació 

són el vapor d’aigua i el diòxid de carboni. Per això, la transmissivitat atmosfèrica es calcula 

a partir dels coeficients d’absorció d’aquests dos components. 

cw αατ −−= 1                                 (Eq.7.27) 

essent    wα : absorbància vapor d’aigua (-) 
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               cα :absorbància diòxid de carboni (-). 

Aquests coeficients d’absorció es poden determinar com: 
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essent    cε : emissivitat del diòxid de carboni (-) 

   wε : emissivitat de l’aigua (-). 

A més a més existeixen una sèrie de correlacions, proposades per diversos autors, que 

representen una maneres més senzilles, encara que no tan exactes de determinar la 

transmissivitat atmosfèrica. 

 

Autor Equació Referència Observacions 

Raj [ ]13,0108,0
1,14log −−

= xH Rτ  CCPS  [18] mx 500≤  

Raj modificat )log(135,0389,1 xpw−=τ  Satyanarayana et al. [19]  

TNO modificat  ( ) 09,0
02,2

−
= xpwτ  Satyanarayana et al. [19]  

Brzustowski i Sommer ( ) 16

1

304,1
−

= xH Rτ  Scanpower [20]  

MHAU xln058,01 −=τ  Satyanarayana et al. [19]  

Lihou i Maud )0007,0exp( x−=τ  CCPS [18]  

Moorhouse y Pritchard x998,0=τ  CCPS [18] mx 300≤  

Taula 7-3 . Correlacions per a determinar la transmissivitat atmosfèrica[16] 
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En aquest projecte s’utilitza la correlació proposada per la TNO. 

( )
09,0

09,0

100
02,202,2

−

−








== x

PH
xp satR

wτ                             (Eq.7.30) 

essent    wp : pressió de vapor (Pa) 

               RH : humitat relativa (-) 

              Psat : pressió de saturació o pressió de vapor (Pa) 

  x : distància del receptor al doll (m). 

7.2.1.3. Factor de vista 

Es defineix com la fracció de la energia de radiació total emesa per una superfície de la 
flama ( 1A ) que incideix directament sobre un infinitèsim d’una altra superfície ( 2A ) propera 
a la flama. 

La expressió general per a la determinació del factor de visió és la següent: 

12

21

1

21

coscos
dA

R
F

A

dAA ∫=→
π

θθ
                               (Eq.7.31) 

En aquest cas l’objectiu és determinar el factor de vista entre el doll de foc i un receptor 
situat a una certa distància. S’aproxima la forma de la flama a la d’un cilindre i es 
distingeixen tres casos, depenent de la posició del receptor.  

Un cop es determinen les constants ia  i jb , es busquen a les taules 1 i 2 (anex IV), els 

valors del factor de vista horitzontal  ( hF ) i vertical ( vF ) respectivament. El factor de vista 

màxim es determina a partir dels dos anteriors amb la següent expressió: 

22

hv FFF +=                                                                                                         (Eq.7.32) 

Per tal de determinar els valors de les constants ia  i jb , distingirem tres casos: 

Cas a.: posició del receptor per sobre de la base del doll ( ohby +> ).  
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En aquest cas el factor de vista es calcula com la suma del factor de vista del cilindre A-B-
E-F (obtingut a partir de 1a  i 1b  ) i del E-F-C-D (a partir de 2a  i 2b  ). 

αcos2

2 1
1

R

z
a =                                                   (Eq.7.33) 

( )
R

tgzx
bb

2

2 1
21

α−
==                  (Eq.7.34) 

( )
α

α

cos2

cos2 1
2

R

zL
a

−
=                                 (Eq.7.35) 

amb ohbyz −−=1  

Figura 7-1 Esquema on es postren les tres possibles situacions del receptor. 
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Cas b : posició del receptor al mateix nivell que la base del doll ( ohby += ). 

R

L
a =                                                (Eq.7.36) 

R

x
b =                       (Eq.7.37) 

Cas c : posició del receptor per sota de la base del doll ( ohby +< ) 

En aquest cas el factor de vista es calcula com la resta del cilindre A-B-C-D (obtingut a 
partir de 3a  i 3b ),   menys A-B-G-H (a partir de 4a  i 4b  ): 

 

( )
α

α

cos2

cos2 2
3

R

zL
a

+
=                                  (Eq.7.38) 

( )
R

zx
bb

2

tan2 2
43

α+
==                     (Eq.7.39) 

αcos2

2 2
4

R

z
a =                                (Eq.7.40) 

amb yhbz o −+=2 . 
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7.3.  Selecció de models 

Per tal de determinar com s’ajusta cada un dels models a la realitat, s’analitzarà un cas 

real. A partir de les dades corresponents a l’orifici, el cabal de combustible i les condicions 

atmosfèriques, es determinarà la geometria del doll i la radiació. A continuació es 

compararan els resultats amb les dades mesurades experimentalment. 

El cas experimental, correspon a un doll de foc vertical, en condicions atmosfèriques sense 

vent. Les dades (extretes de la tesi doctoral de M. Gómez-Mares [10]) es troben a la taula 

que s’inclou a continuació. 

 

Dades de l’orifici 

Alçada orifici 0,5 m 

Diàmetre de l’orifici 12,75 mm 

Dades del combustible 

Substància propà 

Cabal màssic 0,208 kg/s 

Dades del doll 

Lift-off (alçada d’elevació) 1 m 

Longitud flama visible 4 m 

Condicions atmosfèriques 

Vent Absència de vent 

Temperatura 25ºC 

Dades de radiació (posició i mesura dels radiòmetres) 

Radiòmetre Distància horitzontal a 

l’eix del doll (m) 

Alçada (m) Intensitat (kW/m2) 

1 1,11 0,92 3,166 

2 3 1,5 1,611 
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3 5 1,5 0,208 

Els càlculs corresponents a l’aplicació de cada model es troben a l’annex I. Els resultats 

obtinguts respecte a la geometria del doll i la radiació emesa, en resumeixen a la Taula 7-5. 

 

Radiació radiòmetre 
Model 

Longitud flama 

visible (L) 

Distància 

d’elevació (b) 
Diàmetre 

1 2 3 

Hawthorne, 

Weddel and Hottel 
3,85 m 0,16 m 0,55 m 15,04 2,08 0,67 

Model simplificat 

de l’API 521 

No es pot aplicar perquè aquest model calcula la geometria en funció de la radiació 

emesa i a nosaltres ens interessa predir aquests valors. 

Bzrustowski and 

Sommer 
No té sentit aplicar-lo en cas de que la velocitat del vent sigui 0. 

Hustad i Sonju 4,68 m 3,1m 0,67 m 0,19 0,925 0,86 

Chamberlain 7,07 m 1,414 m 
W1=0,0209 / 

W2=1,84 
1,22 1,71 0,85 

Estudi 

experimental 

CERTEC 

5,759 m 1,9 m 0,82 m 0,98 1,86 1,14 

Si es comparen els valors de la taula amb els valors del cas real es poden observar 

desviacions significatives.  

El model que millor prediu la longitud del doll és el de Hawthorne, mentre que tant Hustad i 

Sonju com Chamberlain sobredimensionen aquest valor. Al ser un cas sense vent és lògic 

que el model de Chamberlain doni un valor de longitud superior al real, ja que aquest model 

va ésser concebut per al càlcul de torxes inclinades per l’acció del vent. 

Taula 7-4.   Dades de radiació d’un cas real 

Taula 7-5. Resultats obtinguts aplicant  diversos models. 
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La predicció del valor de la intensitat de radiació del radiòmetre 1 té poc sentit, ja que tan a 

prop del doll no es pot fer una predicció fiable. La predicció per als altres dos radiòmetres si 

que pot servir per fer càlculs comparatius. Les estimacions més exactes són les obtingudes 

amb els valors geomètrics de Hawthorne. Això corrobora el fet que el model de Hawthorne 

és el més adequat per al càlcul de dolls de foc en absència de vent. 

Les dades obtingudes al aplicar les correlacions obtingudes per A.Palacios et al. (CERTEC) 

[23] també s’acosten bastant als resultats experimentals. Són especialment acurats els 

valors de la distància d’elevació i la radiació. Per altra banda, resulta molt interessant en 

aquest model el fet de que permeti obtenir prediccions fiables en el cas de dolls sònics. En 

aquest projecte però, no es tria aquest mètode degut al fet que les correlacions que 

proporciona han estat obtingudes mitjançant experimentació amb propà, i no es recomana 

la seva utilització per a d’altres gasos.  

Per al cas de dolls inclinats degut a l’acció del vent no disposem de dades experimentals 

per tal de fer la comparació. En aquest cas es selecciona el model de Chamberlain, ja que 

tot i que no és el més adequat en el cas de dolls sònics, és aplicable en un rang bastant 

ampli de condicions, i amb diferents substàncies. En qualsevol cas, aquest  model 

sobreprediu els valors dels paràmetres del doll, això és convenient des d’un punt de vista 

conservador, ja que en el cas dels dolls sònics la longitud i la distància d’elevació obtinguda 

acostumen a ser superiors a les dels dolls subsònics. 
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8. Esquema de càlcul per als models seleccionat  

A continuació s’exposa una metodologia per aplicar el model de Chamberlain. 

1.  Calcular la velocitat de sortida del gas a l’orifici. 

2. Calcular el diàmetre efectiu de la fuita. 

3. Calcular les dimensions de la flama ( bL , L , 1W , 2W , α  i b ) 

4. Calcular el poder emissiu superficial ( pE ) 

5. Calcular el factor de visió  

6. Calcular el flux de calor a una certa distància 

Càlcul de la velocitat de sortida 

Aquest paràmetre és fonamental per a calcular després les dimensions de la flama. Per 

obtenir-lo  cal disposar prèviament de certes propietats del gas fuitat, com pes molecular, 

constant de Poisson, temperatura i pressió a l’interior de la conducció. A continuació 

s’especifica com obtenir-les. 

La fracció màssica del material inflamable en mescla estequiomètrica amb l’aire, per a les 

parafines és  

 
0395,0816,15 +

=
g

g

W

W
W   (Eq.  8.1) 

on gW  és el pes molecular del gas (kg/mol). 

Calculem ara la constant de Poisson γ , que és la relació entre els calors específics: 

  
v

p

C

C
=γ    (Eq.  8.2)  

i per a gasos ideals:  
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g

pv
W

R
CC −=   (Eq.  8.3) 

on 

pC :calor específica a pressió constant (J/(kg·K)) 

vC : calor específica a volum constant (J/(kg·K)) 

R : constant dels gasos (8,314J/(mol·K)). 

La temperatura del doll en expansió és: 

 
γ

γ 1−









=

init

air

sj
P

P
TT   (Eq.  8.4) 

on 

sT : temperatura inicial del gas (K) 

airP : pressió atmosfèrica (N/m2) 

initP : pressió inicial (N/m2) 

γ : constant de Poisson. 

La pressió  a la sortida de l’orifici és: 

1

1

2 −










+
=

γ

γ

γ
initc PP   (Eq.  8.5) 

A continuació determinem el nombre de Mach  
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P

P

M   (Eq.  8.6) 

on  cP  és la  pressió estàtica a la sortida de l’orifici (N/m2) 

Ara ja podem determinar la velocitat de sortida del doll en expansió. 

 
2

1














=

g

jc

jj
W

TR
Mu

γ
  (Eq.  8.7) 

Càlcul del diàmetre efectiu de la fuita 

Per flux no estrangulat el diàmetre efectiu de la fuita es calcula de la següent manera: 

2

1









=

a

j

os dD
ρ

ρ
  (Eq.  8.8) 

amb     
j

o

gj
T

273
ρρ =  (Eq.  8.9) 

essent 

od : diàmetre del coll d’una tobera imaginària (m) 

sD : diàmetre efectiu de la fuita (m) 

aρ : densitat de l’aire (kg/m3) 

o

gρ : densitat de l’aire en condicions estàndard (kg/m3) 

jρ densitat del gas en el doll expandit (kg/m3). 
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Per a flux estrangulat, el doll s’expandeix fins a pressió atmosfèrica en un pla aigües avall 

del l’orifici de sortida. Aquest pla es converteix en una font fictícia de diàmetre jd . 

Aleshores, 

 
2

1









=

a

j

js dD
ρ

ρ
  (Eq.  8.10) 

amb      
2

1

2

1

44
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=

g

jc

jCjj

j
W

TR

MaP

m

u

m
d

γπρπ

&&
  (Eq.  8.11) 

 

essent 

m& : flux màssic del gas (kg/s) 

gW : pes molecular del gas (kg/mol) 

jMa : nombre de Mach del doll expandit (-) 

CP : pressió atmosfèrica absoluta (N/m2). 

 

Càlcul de les dimensions de la flama 

Primer cal calcular la variable adimensional Y iterativament a partir de l’equació: 

 03/23/5 =−+ cba CYCYC   (Eq.  8.12) 

Els coeficients de l’equació anterior són: 
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3

1

2
024,0














=

j

s
a

u

Dg
C   (Eq.  8.13) 

 2,0=bC   (Eq.  8.14) 

 
3

2

85,2








=

W
CC   (Eq.  8.15) 

La constant 2,85 només és vàlida per a parafines. 

Determinem la longitud del doll de foc en aire en calma ( boL ): 

 sbo YDL =   (Eq.  8.16) 

Ara es pot calcular la longitud real ( bL ), en cas d’un doll de foc inclinat per l’acció del vent: 

 ( )( ) ( )( )º9010·07,61·49,051,0 34,0
−−+= −−

jv

u

bob
weLL θ   (Eq.  8.17) 

on jvθ  és l’angle entre l’eix de l’orifici i la horitzontal en la direcció del vent (º). 

La distància d’elevació és: 

( )( )
α

α

sin

015,0185,0sin
20

+
=

− WR

b

e
Lb   (Eq.  8.18) 

on WR  és la relació entre la velocitat del vent i la del doll:   

j

w

W
u

u
R =   (Eq.  8.19) 

Si 05,0≤WR  la flama està dominada pel doll i l’angle d’inclinació α  ve donat per: 
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( ) ( )( )
)(

80001º90
6,25

bo

WR

jv
LRi

R
e W +−−=

−θα   (Eq.  8.20) 

jjv θθ ·coscoscos Ω=     amb      º90≤≤ jvj θθ   (Eq.  8.21) 

On Ω  és l’angle entre la direcció del vent i el vector normal a la conducció en el pla 

horitzontal, jθ  és l’angle entre l’eix de l’orifici i la horitzontal en el pla vertical i )( boLRi  el 

nombre de Richardson de la flama en aire en calma: 

bo

js

bo L
uD

g
LRi

3

1

22
)(














=   (Eq.  8.22) 

Si 05,0>WR  la inclinació de la flama comença a estar dominada per les forces del vent, i 

es pot determinar com: 

( ) ( )( )
( )

)(

026,01726134

1º90

2

1

6,25

bo

W
R

jv
LRi

R

e W









−+

+−−=
−θα   (Eq.  8.23) 

En aire en calma ( º0=α ) la distància d’elevació és 

 bLs 2,0=   (Eq.  8.24) 

La longitud lR  (m) del con truncat (flama) és: 

 ( )( ) ( )αα cossin 2

1
222

bbLR bl −−=   (Eq.  8.25) 

Ara determinen l’amplada de la base i la part superior del con truncat. L’amplada de la 

base, 1W  (m) és 

 ( )
( ) ( )( )
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1
15

/
115,15,13

ρρ
  (Eq.  8.26) 

I la de la de la part superior, 2W  (m): 
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( )( )WW RR

b eeLW
255,1

2 47,0131,018,0
−−

−+=   (Eq.  8.27) 

on sDRi( ) és el nombre de Richardson basat en el diàmetre de la font i el factor 'C : 

s

js

s D
uD

g
DRi

3

1

22
)(














=   (Eq.  8.28) 

8,01000'
100

+=
− WReC   (Eq.  8.29) 

Podem determinar també l’àrea superficial del frustrum,  A (m2): 

( ) ( )

2/1
2

122

121

2

2

2

1
224 




















 −
++++=

WW
RWWWWA

ππ
  (Eq.  8.30) 

 

Càlcul de la radiació 

El flux de calor incident en un receptor determinat es calcula aplicant el model del cos sòlid, 

tal i com mostra l’apartat 7.2.1. 
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9. Esquema de càlcul (Ordinograma) 

A la pàgina següent es mostra l’ordinograma  on s’especifica la seqüència de càlcul a 

seguir per obtenir els paràmetres geomètrics i la radiació emesa pel doll.   

La figura 9.1 es la referent al càlcul dels paràmetres geomètrics. La metodologia es basa 

en l’aplicació dels models de Chamberlain i  Howthorne. S’opta per un o altre model en 

funció d’un paràmetre atmosfèric, el vent. Si la velocitat del vent és superior a 4 m/s, és 

considera que la inclinació del doll és prou significativa per a ser tinguda en compte, i 

s’aplica Chamberlain. En canvi si la velocitat del vent és inferior al valor llindar citat 

anteriorment, es pot aplicar el model de Howthorne, el qual presenta evidents avantatges 

de simplicitat operativa. 

La figura 9.3 representa la metodologia de càlcul a seguir per tal de determinar el valor de 

radiació incident en un receptor determinat. Per aplicar aquest procediment es considera 

que s’han determinat prèviament els paràmetres geomètrics del doll. 
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INICI

La velocitat del 
vent és superior a 

4m/s?

És un gas 
ideal?

Calcular Cv 
(Eq.9.3)

Calcular la temperatura 
del doll (Tj) (Eq.9.4)

Calculem la pressió a la 
sortida de l’orifici (Pc) 

(Eq.9.5)

Calculem la velocitat de 
sortida del doll (uj) (Eq.9.7)

El flux és 
estrangulat?
(Es compleix 

l’equació A.1?)

Calcular diàmetre de la font 
fictícia corrpondent al doll 

expandit (Eq. 9.11)

Obtenir el diàmetre efectiu 
de la fuita (Eq.9.10)

Obtenir el diàmetre 
efectiu de la fuita 

(Eq.9.8)

Model de 
Chamberlain

Determinem el nombre de 
Mach (Mj) (Eq.9.6)

Model de 
Hawthorne

Obtenir paràmetre Y 
iterativament (ordinograma 

adjunt)

Calcular longitud del doll en aire 
en calma (Lb0)  (Eq. 9.16)

Obtenir la longitud real del 
doll (Lb) (Eq.9.17)

Introduir Cv

NO
SI

Calcular la constant de 
Poisson 
(Eq.9.2)

)(γ

Calcular la densitat 
del doll 
         Eq(.9.9)

jρ

RW >0,05? 
(Eq.9.19)

Inclinació de la flama dominada 
per les forces del vent. Obtenir       
amb l’eq.9.23

α

Introduir dades

Calcular nombre de Richardson 
de l’aire en calma (Ri(Lb0)) 

Eq.9.22

NO SI

Obtenir distància 
d’elevació (b) (Eq.9.18)

Obtenir longitud (Rl) del 
con truncat  (Eq.9.25)

Calcular nombre de Richardson basat en 
el diàmetre de la font (Ri(Ds)) (Eq.9.28)

Obtenir l’amplada de la 
base del con (W1) (Eq.9.26)

Obtenir l’amplada de la part 
superior del con (W2) 

(Eq.9.27)

Determinar l’area superficial 
del frustrum (A) (Eq.9.30)

Flama dominada pel 
doll. Obtenir angle 

d’inclinació amb eq.9.20
α

substànciau

hdHT

jvW

ororRin

,,

,,,,

θ

Obtenir propietats 
(taules annex IV)

cpg HCW ∆,,,

Es coneix
 Pin?

Introduir 
valor

Es calcula amb 
l’equació d’Antoine

SI

NO

Es calcula mab 
l’equació xx

Es coneix 
?m&

Introduir 
valor

NO

SINO

SI Calcular fracció molar 
de fuel  (Cst-vol)

És un 
hidrocarbur?

Obtenir 
longitud de la 
flama (Eq.7.2)

Obtenir longitud 
de la flama 

(Eq.7.1)

SI NO

Obtenir distància 
d’elevació (s) 

(Eq.7.3)

Obtenir el diàmetre 
del doll (Dj) (Eq.7.4)

Calcular relació mols 
de reactiu respecte 
mols producte )( stα

 Determinar massa 
molecular

Figura 9-1 Ordinograma de càlcul dels paràmetres geomètrics del doll de foc 
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A continuació (figura 9.2) s’inclou l’ordinograma complementari al de la figura 10.1. Mostra 

la seqüència operativa necessària per obtenir la variable adimensional Y. Per a fer aquest 

càlcul iteratiu s’aplica la metodologia de Newton-Raphson.  

 

INICI :
Suposar un valor Y0

Calcular f(Yi), essent
f(Y) l’ equació .9.12

Calcular deriva de f(Yi) (f’(Yi))

Yi+1 és el paràmetre 
adimensional Y

3

1 10−

+ <− ii YY

Obtenir Yi+1 : 
)('

)(
1

i

i
ii

Yf

Yf
YY −=+

SI

NO

 

 

 

 

 

Figura 9-2 Obtenció de la variable Y per Newton-Raphson 
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INICI

Recuperar valors 
de 

Recuperar valors 
de 

cj HmAu ∆,,, &

Determinar poder 
emissiu 

pE

satR PH ,,

Recuperar valors de 
α,,,, oreq hbDL

Determinar transmissivitat 
atmosfèrica τ

Introduir 
coordenades x,y 

?orhby +=
Determinar a i 
b

Interpolar a tauler 
per trobar Fv i Fh

Determinar 
Fmax

SI

?orhby +>

NO

Determinar 
a1, a2 i b1=b2

Interpolar a tauler per 
trobar Fv1, Fv2,Fh1 i 

Fh2

Determinar 
Fmax

Determinar 
Fmax

SI
NO

Determinar 
a3, a4 i b3=b4

Interpolar a tauler per 
trobar Fv3, Fv4,Fh3 i 

Fh4

Determinar flux de 
radiació Q  

 

 Figura 9-3 Ordinograma de càlcul de la radiació del doll de foc 
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10. Programa de càlcul 

S’ha realitzat una aplicació informàtica per tal de mecanitzar els càlculs dels dolls foc. 

L’aplicació anomenada “Calculador” és un full de càlcul realitzat amb Excel 2007 de 

Windows, on les diferents rutines s’han programat mitjançant el llenguatge  visual basic. 

Aquesta eina permet obtenir els paràmetres geomètrics del doll, aplicant els models de 

Chamberlain o Hawthorne, segons la velocitat del vent sigui superior a 4 m/s o no, i els 

valors de radiació incident en un receptor donat. 

10.1. Descripció  

El programa es troba en una carpeta anomenada “Eina de Càlcul”. Per tal que funcioni 

correctament  aquesta carpeta ha de contenir tres elements: 

1- Arxiu d’excel anomenat “Calculador”. 

2- Carpeta anomenada “Complement d’interpolació”1. 

3- Carpeta anomenada “Imatges de programa”.  

L’arxiu “Calculador” consta d’onze fulls de càlcul. La taula següent n’inclou els noms i una 

breu descripció. 

 

NOM DESCRIPCIÓ 

INICI És la pàgina d’inici, i inclou els botons de les comandes que executen els 

càlculs. També s’hi troben les dades inicials i les propietats de la substància 

                                                

 

 

1 Per tal que el complement d’interpolació funcioni cal instal·lar-lo cada cop que s’utilitzi en un 

ordenador diferent. Es selecciona l’opció “Complements” dins del menú “ Eines “ de l’excel. Es va a 

“Examinar” i es selecciona l’arxiu “interpolacion” d’allà on el tinguem guardat. Cal assegurar-se que 

apareix “interpolacion” en el llistat de complements actius. 
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seleccionada. 

ResultatsGeo Conté els resultats de la geometria del doll. 

ResultatsRad Conté els resultats dels càlculs de radiació, tant en el cas de receptor puntual, 

com en el cas dels escombrats. 

Chamberlain Pàgina on es realitzen els càlculs quan s’aplica el model de Chamberlain. 

Aquesta pàgina es mostra oculta per a l’usuari, ja que no aporta informació 

addicional sobre els resultats. 

Howthorne Pàgina on es realitzen els càlculs quan s’aplica el model de Howthorne. 

Aquesta pàgina es mostra oculta per a l’usuari, ja que no aporta informació 

addicional sobre els resultats. 

Propietats Conté un llistat de substàncies amb les quals permet treballar el programa, 

amb les seves propietats.  

Factors visió Conté els valors dels factors de visió horitzontals i verticals per a focs 

cilíndrics. També es troba a l’annex III. 

Escombrat y Pàgina on es realitzen els càlculs relatius a l’escombrat de y. És manté oculta 

per a l’usuari. 

Gràfic escombrat y Pàgina que conté el gràfic de la radiació en funció de y.  

Escombrat x Pàgina on es realitzen els càlculs relatius a l’escombrat de x. És manté oculta 

per a l’usuari. 

Gràfic escombrat x Pàgina que conté el gràfic de la radiació en funció de y. 

 

 

 

 

Taula 10-1. Quadre resum dels fulls de càlcul de “Calculador”. 



Modelització dels dolls de foc  Pág. 57 

 

10.2. Funcionament del programa i obtenció de resultats 

En aquesta eina es treballa sempre des del full de càlcul INICI. Allà s’hi troben les 4 

comandes principals que permeten anar obtenint els resultats desitjats. Un cop 

seleccionada la comanda, s’obren uns quadres de diàleg que sol·liciten que l’usuari 

introdueixi la informació necessària per a la realització dels càlculs. A continuació es 

detallen els noms i la funció d’aquestes comandes. 

 

COMANDA DESCRIPCIÓ 

1- Introduir dades Permet seleccionar la substància desitjada, i introduir les dades necessàries 

per als càlculs posteriors. Les dades que són imprescindibles estan 

marcades amb un asterisc. La resta les calcula el programa en cas de no 

tenir-les disponibles. 

2- Calcular paràmetres 

geomètrics 

Comanda que permet obtenir els resultats corresponents a la geometria del 

doll. 

3- Calcular radiació Comanda que permet obtenir els càlculs de radiació desitjats. Disposa de 

tres opcions: receptor puntual, escombrat de coordenada y i escombrat de 

coordenada x 

RESET Posa a zero tots els camps. És imprescindible fer un RESET abans 

d’introduir un nou cas. 

 

L’annex II inclou una guia detallada, amb imatges, que guia a l’usuari en la utilització 

d’aquesta eina de càlcul. 

 

 

Taula 10-2. Quadre resum de les comandes disponibles. 
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11. Aplicació 

En aquest apartat s’utilitza l’eina calculador i es demostra la seva funcionalitat mitjançant la 

resolució d’exemples. 

11.1. Resolució de casos reals mitjançant el programa 

En aquest capítol es resolen un parell de casos pràctics, amb i sense vent, mitjançant l’eina 

de càlcul “Calculador”. 

Cas 1: Un tanc cilíndric que conté butà és escalfat fins a 51ºC. El gas es alliberat a 

l’atmosfera a través d’una vàlvula de venteig (diàmetre interior 0,025 m), situada a 4 m del 

terra. Es suposa que no hi ha vent. Estimar la màxima radiació tèrmica a la paret d’un tanc 

situat a una distància horitzontal de 9 m de l’eix del doll i a una alçada de 4,5 m sobre el 

terra. (humitat relativa:50%) [1].   

Realitzarem també diversos escombrats de la coordenada x per veure com varia la radiació 

amb la distància. Un serà per a l’alçada de 4,5 m i l’altre per a 1 m. Aquest últim resulta 

d’especial interès ja que correspondria a la radiació que podria incidir en una persona que 

es trobés a la distància x de la font corresponent.  

Dades inicials: 

Substància n-Butà 
Temperatura inicial 324 K 
HR 50 % 
Pressió inicial 5,059 bar  
Cabal fuita 0,699 kg/s 
Diàmetre orifici 0,025 m 
Velocitat vent 0 m/s 

Angle d’inclinació 
(entre l’eix del doll i la horitzontal en la direcció del vent) 0 º 

Alçada orifici 4 m 

Dades doll 

Tj (temperatura doll en expansió) 323,47 K 
Pc (pressió sortida orifici) 3,0674 bar 
uj (velocitat sortida doll) 387,49 m/s 

Geometria 

Model aplicat Hawthorne 
L (longitud flama visible) 8,462 m 
b (distància d’elevació) 0,314 m 
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Deq (diàmetre equivalent) 1,635 m  
A (àrea) 45,56 m2 

A continuació es troben els resultats corresponents a la radiació incident en un receptor 

puntual i escombrats a diverses alçades (4,5 m i 1 m). 

 

Receptor puntual (x = 9 m, y = 4,5 m) 

Ep (Poder emissiu) 228,1 kW/m2  
ζ (Transmissivitat atmosfèrica) 0,54 
Fmax (Factor de vista) 0,027 
Q (Flux de calor incident ) 3,32 kW/m2 

Escombrat d’x per a y = 4,5 m constant 

y 4,5 m 
xinicial 1 m   
xfinal 15 m 
interval 1 m 
x (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Q 
(kW/m2) 

74,83 26,70 15,75 10,98 9,19 7,61 6,04 4,47 3,91 3,55 3,12 2,83 

Escombrat d’x per a y = 1 m  constant 

y 1 m 
xinicial 1 m 
xfinal 9 m 
interval 1 m 
x (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q 
(kW/m2) 0,349 1,462 2,229 2,206 2,108 1,9426 1,482 0,800 0,249 

 

 

 

 

Taula 11.1. Dades i resultats geomètrics Cas 1. 

Taula 11.2. Resultats de la radiació Cas 1 
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Figura 11-1. Escombrat d’x per a y = 4,5 m constant 

Figura 11-2. Escombrat d’x per y = 1 m, constant  
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A la figura 11-1 podem comprovar com la intensitat de radiació va disminuint conforme ens 

allunyem de la font. A la figura 11-2 en canvi, observem un increment inicial. Això és degut 

a que per a coordenades molt properes a la flama els models no són capaços de 

proporcionar resultats fiables. 

 

Cas 2: El mateix cas que al cas 1, però amb un vent de 6 m/s. Estimar els paràmetres 

geomètrics i la radiació en un receptor puntual situat a 5 m a nivell de terra.[1] 

 

Dades inicials: 

Substància n-Butà 
Temperatura inicial 324 K 
HR 50 % 
Pressió inicial 5,059 bar  
Cabal fuita 0,699 kg/s 
Diàmetre orifici 0,025 m 
Velocitat vent 6 m/s 

Angle d’inclinació 
(entre l’eix del doll i la horitzontal en la direcció del vent) 90 º 

Alçada orifici 4 m 

Dades doll 

Tj (temperatura doll en expansió) 323,474 K 
Pc (pressió sortida orifici) 3,067 bar 
uj (velocitat sortida doll) 387,495 m/s 

Geometria 

Model aplicat Chamberlain 
L (longitud flama visible) 3,219 m 
b (distància d’elevació) 0,582 m 
Deq (diàmetre equivalent) 1,865 m 
A (àrea) 7,743 m 
Lb (longitud desde l’orifici) 3,764 m 
Alfa (angle d’inclinació) 22,397 º  
W1 (amplada base inferior) 0,0221 m 
W2 (amplada base superior) 1,245 m 

A la taula 11.4 s’exposen els resultats del càlcul de la radiació per al Cas 2. S’han realitzat 

dos escombrats (figures 11-3 i 11-4) per a alçades de 5 m i 1,5 m. 

Taula 11.3. Dades i resultats geomètrics Cas 2 
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Receptor puntual 

Ep (Poder emissiu) 980,63 kW/m2 
ζ (Transmissivitat atmosfèrica) 0,517 
Fmax (Factor de vista) 0,006 
Q (Flux de calor incident ) 3,04 kW/m2 

Escombrat d’x per a y = 5 m constant 

y 5 m 
xinicial 2 m 
xfinal 24 m 
interval 2 m 
x (m) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Q 
(kW/m2) 240,09 69,89 39,16 23,75 11,73 9,56 7,40 

5,2

5 3,10 2,13 

1,9

7 

1,8

1 

Escombrat d’x per a y = 1,5 m  constant 

y 1,5 m 
xinicial 2 m 
xfinal 6 m 
interval 0,5 m 
x (m) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Q 
(kW/m2) 11,27 11,44 9,66 6,76 3,10 0 0 0 0 

 

A les figures 11-3 i 11-4 es troben els gràfics corresponents als escombrats d’x per a y = 5 

m i y = 1,5 m constants. 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.4. Resultats de radiació Cas 2. 
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Figura 11-3. Escombrat d’x per a y = 5 m constant 

Figura 11-4. Escombrat d’x per a y = 1,5 m constant 
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11.2. Anàlisi de vulnerabilitat 

Les dades d’intensitat de radiació obtingudes mitjançant els escombrats de coordenada x, 

permeten, entre d’altres coses realitzar anàlisis de vulnerabilitat. 

Mitjançant l’aplicació de les equacions probit es poden obtenir els percentatges de ferits 

amb cremades de primer i segon grau, i els percentatges de mortalitat (amb i sense 

protecció). 

A continuació s’exposen les equacions probit per estimar les conseqüències de la radiació 

tèrmica: 

-  Cremades de primer grau:  )·(ln0186,383,39 3/4qty +−=                  (Eq. 11.1) 

- Cremades de segon grau:   )·(ln0186,314,43 3/4qty +−=             (Eq. 11.2) 

- Mortalitat (sense protecció): )·(ln56,238,36 3/4qty +−=     (Eq. 11.3) 

           

Si realitzem l’anàlisi de vulnerabilitat per al Cas 2 de l’apartat 11.1, a una alçada de 5 m 

sobre el nivell del terra (figura 11-3), obtenim que per a una distància de 4 m des de la font, 

els percentatges de ferits amb cremades de primer grau varien en funció del temps 

d’exposició tal i com mostra la figura 11-5. 
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Figura 11-5. Ferits per cremades de primer grau corresponents al Cas 2 (a 4m de la font). 
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Tal i com es pot observar a la figura anterior es comencen a produir cremades de primer 

grau entre els 10 i els 20 segons d’exposició. A 6 m de la font el percentatge de ferits per 

cremades de primer grau és 0 per a qualsevol temps d’exposició. 

Per al mateix cas, i a una distància de 4 m les cremades de segon grau no es comencen a 

produir-se fins a un temps d’exposició de 50 s, tal i com es pot veure a la figura 11-6. 
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Comença a haver-hi mortalitat per a un temps d’exposició d’1 minut, tal i com mostra la 

figura 11-7. 
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Figura 11-6. Ferits per cremades de segon grau corresponents al Cas 2 (a 4m de la font). 

Figura 11-7. Mortalitat corresponent al Cas 2 (a 4 m de la font). 
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12. Pressupost 

Per tal de realitzar l’anàlisi econòmica d’aquest projecte, s’han dividit els costos associats al 
mateix en tres grans grups: despeses de personal, despeses de material i altres despeses. 

12.1. Despeses de personal 

Les despeses de personal estan constituïdes bàsicament per les hores dedicades per 
l’enginyer júnior, i les hores de reunions i supervisió dedicades per l’enginyer sènior. Les 
hores de l’enginyer júnior es valores a un preu de 20€/h, i les del sènior a 60€/h. 

CONCEPTE Temps emprat (h) 
Cost 
(€) 

Júnior 

Recopilació/Organització d’informació 110 2200 

Estudi dels models  60 1200 

Programació i elaboració eina de 
càlcul 

140 2800 

Redacció memòria i annexos  240 4800 

Reunions 10 200 

Formats i normes 40 800 

Revisió continguts 20 400 

Total Júnior 620 12400 

Sènior 

Reunions i supervisió 20 1200 

Total Sènior 20 1200 

TOTAL 640 13600 

Taula 12-1.   Quadre resum despeses de personal  
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12.2. Despeses de material  

En aquest concepte s’inclouen les despeses associades a l’amortització de l’ordinador, i el 
programari informàtic Windows XP, així com el material fungible (paper, CDs, despeses 
d’enquadernació, tòner de la impressora, i material d’oficina emprat). 

 

CONCEPTE Cost (€) 

Amortització Ordinador 125 

Amortització Programari Windows XP 100 

Material Fungible 200 

TOTAL 425 

12.3. Altres 

En aquest apartat s’inclouen els costos de serveis (electricitat, connexió a Internet i telèfon), 
així com els costos de desplaçaments 

 

CONCEPTE Cost (€) 

Electricitat  70 

Internet i telèfon 160 

Desplaçaments 50 

TOTAL 280 

Taula 12-2. Quadre resum despeses de material 

Taula 12-3. Quadre resum d’altres despeses 
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Per tant, el cost total del projecte ascendeix a 14305 € (IVA inclòs), tal i com es resumeix a 
la taula següent: 

 

CONCEPTE Cost (€) 

Despeses de personal 13600 

Despreses de material 425 

Altres despeses 280 

TOTAL PROJECTE 14305 

 

 

 

 

 

Taula 12-4. Quadre resum despeses totals 
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13. Informe d’impacte ambiental 

En qualsevol projecte és necessari avaluar l’impacte ambiental que es pot derivar de la 

realització del mateix. En aquest cas el projecte s’ha desenvolupat bàsicament utilitzant 

eines informàtiques i material imprès en paper, per tant, el possible impacte ambiental 

resideix en la generació de residus i el consum energètic. 

Els residus generats han estat: paper, tinta d’impressora i materials compostos com poden 

ser bolígrafs o CDs. El paper però, ha estat el residu que s’ha generat en més gran 

quantitat. Entre imprimir la memòria i imprimir, o fotocopiar, articles s’han consumit uns 

1000 fulls de paper, que representen, aproximadament, uns 5 Kg de paper.  Tots aquests 

residus es dipositaran en els contenidors de recollida selectiva corresponents, de manera 

que es puguin sotmetre al procés de reciclatge ordinari. 

Durant la realització del projecte l’eina principal de treball ha estat l’ordinador. El consum 

d’aquest (pantalla més CPU) és de 210W, que durant 500 hores de treball representen 

105kWh consumits.  S’ha utilitzat llum artificial durant unes 350 hores, lo qual implica un 

consum energètic de 30 kWh.  

Finalment els desplaçaments per part de l’enginyer s’han realitzar en transport públic, de 

forma que no s’ha incrementat l’emissió de gasos global com a conseqüència de la 

realització del projecte. 

D’acord amb les consideracions anteriors es pot considerar que l’impacte ambiental negatiu 

d’aquest projecte es no significatiu. 
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14. Conclusions 

El projecte s’ha realitzat satisfactòriament, assolint en gran part els objectius que es 

plantejaven en el seu inici. 

En primer lloc, de l’anàlisi dels models existents per al càlcul dels dolls de foc es desprenen 

les següents conclusions: 

- Pràcticament tots els models existents per al càlcul dels dolls de foc han estat 

obtinguts a partir de l’experimentació (a petita escala principalment). Per aquest 

motiu no existeixen models que prediguin amb exactitud i per un gran ventall de 

condicions (diferents tipus de fuel, diversos diàmetres de sortida, velocitats del 

vent...) les característiques geomètriques del doll. Es manifesta sobretot la manca 

de models fiables per als dolls que assoleixen velocitats sòniques, els quals són els 

més habituals. 

- Establint un compromís entre exactitud de resultats, simplicitat operativa i possibilitat 

d’aplicació en major nombre de casuístiques s’han seleccionat els següents models: 

Hawthorne quan la velocitat del vent sigui inferior a 4 m/s, i Chamberlain quan iguali 

o superi aquest valor. 

Per altra banda s’ha implementat una eina informàtica que permet obtenir de manera àgil  i 

fiable tant els paràmetres geomètrics del doll, com els valors de la intensitat de radiació, 

aplicant els models seleccionats. 

L’eina de càlcul resulta d’especial interès per al càlcul de la radiació, ja que permet realitzar 

escombrats de coordenades. L’escombrat de coordenada x, per a una alçada determinada, 

permet obtenir les dades necessàries per a realitzar anàlisis de vulnerabilitat. 

 En plantes químiques compactes, com per exemple una refineria o determinades 

instal·lacions d'emmagatzematge, els dolls de foc són perillosos essencialment sobre una 

distància relativament curta, definida per la possibilitat de contacte directe de les flames 

sobre un altre equip (longitud del doll) i per l'existència d'altes intensitats de radiació tèrmica 

(la radiació es redueix ràpidament amb la distància). L'eina de càlcul desenvolupada permet 

predir aquest radi d'acció, tant pel que fa a la radiació tèrmica com a les dimensions de les 

flames. 
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Agraïments 

En primer lloc gràcies al Joaquim per la seva ajuda, la seva paciència i la claredat i concisió 

a l’hora de donar recomanacions i planificar la feina. 

Gràcies a l’Albert per donar-me un petit cop de mà amb el Visual Basic i fer que tot sembli 

més fàcil al seu costat. 

I finalment gràcies als meus pares. Sense ells, res del que he fet o del que sóc hauria estat 

possible.
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