
 1 

ÍNDEX ANNEX C 

Índex Annex C ........................................................................................... 1 

Capítol 1: introducció ............................................................................ 3 

1.1. Introducció ................................................................................. 3 

1.2. Objectiu ..................................................................................... 4 

Capítol 2: DEFINICIÓ DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ ............................... 5 

2.1. Fabricació de les pastes de cel·lulosa ............................................. 5 

2.1.1. Rentat de la fusta ..................................................................... 5 

2.1.2. Eliminació de l’escorça .............................................................. 6 

2.1.3. Estellat .................................................................................... 6 

2.1.4. Fabricació de la pasta ................................................................ 6 

2.2. Preparació de la pasta de cel·lulosa ................................................ 6 

2.2.1. Triturat i mescla ....................................................................... 6 

2.2.2. Dilució 1 .................................................................................. 6 

2.2.3. Desfibrat ................................................................................. 7 

2.2.4. Refinament .............................................................................. 7 

2.2.5. Dilució 2 .................................................................................. 8 

2.2.6. Depurat ................................................................................... 8 

2.3. Formació del full de paper ............................................................ 8 

2.3.1. Formació del full de paper ......................................................... 8 

2.3.2. Premsat .................................................................................. 8 

2.3.3. Secat ...................................................................................... 9 

2.4. Operacions d’acabat ..................................................................... 9 

2.4.1. Rebobinat ................................................................................ 9 

2.4.2. Calandrat ................................................................................ 9 

2.4.3. Raspallat ................................................................................. 9 

2.4.4. Gravat .................................................................................. 10 

2.4.5. Cisallat .................................................................................. 10 

2.4.6. Embalat ................................................................................ 10 

2.5. Procés de fabricació ................................................................... 10 

Capítol 3: NECESSITATS ...................................................................... 12 



 2 

3.1. Circuit i filtració d’aigua neta ....................................................... 12 

3.2. Connexions entre les etapes ....................................................... 13 

3.3. Circuit i recollida d’aigua bruta .................................................... 13 

3.4. Filtració i circuit d’aigua reciclada ................................................ 13 

3.5. Circuit i descalcificació d’aigua per a la  caldera ............................. 13 

3.6. Circuit de vapor i aigua condensada (caldera) ............................... 13 

3.7. Depuració i circuit d’aigua depurada............................................. 14 

3.8. Equip d’aire comprimit ............................................................... 14 

Capítol 4: POSSIBLES SOLUCIONS ....................................................... 15 

4.1. Circuit i filtració d’aigua neta ....................................................... 15 

4.2. Connexions entre les etapes ....................................................... 16 

4.3. Circuit i recollida d’aigua bruta .................................................... 16 

4.4. Filtració i circuit d’aigua reciclada ................................................ 17 

4.5. Circuit i descalcificació d’aigua per a la caldera .............................. 17 

4.6. Circuit de vapor i aigua condensada (caldera) ............................... 17 

4.7. Depuració i circuit d’aigua depurada............................................. 17 

4.8. Equip d’aire comprimit ............................................................... 18 

Capítol 5: Tria de les solucions ............................................................ 19 

5.1. Circuit i filtració d’aigua neta ....................................................... 19 

5.2. Connexions entre les etapes ....................................................... 20 

5.3. Circuit i recollida d’aigua bruta .................................................... 20 

5.4. Filtració i circuit d’aigua reciclada ................................................ 20 

5.5. Circuit i descalcificació d’aigua per a la caldera .............................. 21 

5.6. Circuit de vapor i aigua condensada (caldera) ............................... 21 

5.7. Depuració i circuit d’aigua depurada............................................. 22 

5.8. Equip d’aire comprimit ............................................................... 23 

Capítol 6: Pressupost ........................................................................... 25 

Capítol 7: Conclusions ......................................................................... 27 

Capítol 8: Bibliografia .......................................................................... 29 

 

 



 3 

 

 

CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En aquest primer capítol es farà un petit repàs a la història de la indústria 

paperera a la vila de Capellades. Al segon apartat s’enumeraran els objectius 

fixats i les condicions en les que es realitzarà el projecte. 

1.1. Introducció 

A la vila de Capellades i voltants la fabricació de paper ha estat des de fa molts 

anys un dels pilars de la indústria. Actualment, segueix sent un dels sectors amb 

més força i hi conviuen diverses indústries: Papelera Munné S.A.; Unión 

Industrial Papelera (UIPSA) S.A.; J. Vilaseca S.A.; International Pulp And Paper 

Technology S.A.; Juan Romaní Esteve S. A.; entre d’altres. 

Aquesta tradició es deguda a l’emplaçament específic del poble. Està situat al 

costat del riu Anoia. Això, li permet un fàcil accés a una gran quantitat d’aigua. 

Per aquest motiu fa segles es van instal·lar els primers molins paperers. Gràcies 

a aquesta abundància hídrica i a la situació geogràfica – propera a grans nuclis 

de població i amb bones comunicacions entre ells – Capellades i el seu entorn: La 

Pobla de Claramunt, Carme, Sant Pere de Riudebitlles…, varen constituir un dels 

centres paperers més importants d’Espanya durant els segles XVIII i XIX. El 

recurs de l’aigua cobria una doble necessitat. En primer lloc proporcionava una 

de les matèries primeres per a la fabricació de paper, aigua neta i en abundància. 

En segon lloc proporcionava l’energia necessària per a l’accionament continuat i 

gratuït de tota la maquinaria. D’aquí ve el nom de molí, sistema per moure les 

màquines amb l’energia hidràulica, i paperer, del producte que es fabrica. 

Actualment, encara resten alguns molins, però, només un està obert al públic. És 

una mostra representativa de la gran indústria que va ésser. El Museu Molí 
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Paperer de Capellades és un antic molí paperer del segle XVIII, anomenat “Molí 

de la Vila”. Té una superfície de 2.200 m2 i consta de quatre plantes i soterrani. 

Al costat del Molí s’hi troba La Bassa; font natural d’on brolla un cabal de 12 

milions de litres diaris, utilitzats com a energia per al funcionament dels 16 

molins paperers que treballaven en aquesta zona. El paper d’aquesta zona, en 

especial el paper de barba i el paper de fumar, es venia a gran part del mercat 

espanyol i a les colònies d’Amèrica. Del període de finals de segle XVIII provenen 

els cognoms de paperers tan coneguts com Soteras, Romeu o Guarro, destacant 

entre ells els Serra i els Romaní, les marques papereres dels quals adquiriren 

renom internacional. 

  

1.2. Objectiu 

Aquest projecte té com a objectiu la concepció, els càlculs i el disseny dels 

diferents sistemes (energia, aigua, pasta…) que intervenen en la fabricació del 

paper d’impressió i per escriure. Aquest paper, com el seu propi nom indica, és el 

típic paper blanc que fem servir diàriament. Al llarg del projecte, per fer 

referència al tipus de paper, s’usarà indistintament paper d’impressió o paper per 

escriure, ja que fan referència al mateix tipus de paper. El gramatge del paper 

serà de 80g./m2. 

En primer lloc, s’han d’estudiar els diversos processos dels quals consta la 

fabricació de paper. Un cop es coneix cada un dels processos, s’han de 

determinar quins són els punts conflictius quines característiques o peculiaritats 

té cada un d’aquests. Seguidament, arribem a la part més creativa del projecte, 

determinar possibles solucions per a cada una d’aquestes necessitats. Finalment, 

s’haurà d’avaluar cada una de les solucions i escollir la que millor s’adapti en 

cada cas. 

L’objectiu serà la fabricació d’una tona de paper d’escriure. Els càlculs i el disseny 

es basaran en aquesta xifra, així com tots els paràmetres necessaris a definir.  

Tots els circuits i sistemes estaran en funcionament. Aquest punt, tot i no 

semblar rellevant és de gran importància. Evidentment, no és el mateix engegar 

tot aquest procés amb les canonades, dipòsits, bombes, màquines... en uns 

nivells adequats d’aigua (ja sigui neta, amb pasta, descalcificada o bruta), que 

engegar-lo amb tots aquests elements sense aigua de cap tipus. Per tant, el 

procés començarà amb l’aigua a un nivell adequat i quan finalitzi, tots els 

elements hauran d’estar amb els mateixos nivells que a l’inici, per tal, de poder 

seguir la fabricació de paper sense cap alteració. 
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CAPÍTOL 2:  

DEFINICIÓ DEL 

PROCÉS DE 

PRODUCCIÓ 

En aquest segon capítol estudiarem el procés de fabricació del paper d’escriure. 

Ens centrarem el les últimes tres etapes: Preparació de la pasta de cel·lulosa, 

Formació del full de paper i Operacions d’acabat. La primera , per nosaltres, no té 

una gran importància, degut a que ja rebrem les pastes de cel·lulosa fabricades.  

El procés de fabricació del paper es divideix en quatre grans etapes : 

 Fabricació de les pastes de cel·lulosa 

 Preparació de la pasta de cel·lulosa 

 Formació del full de paper 

 Operacions d’acabat 

2.1. Fabricació de les pastes de cel·lulosa 

Un cop talats els troncs als boscos o plantacions on es produeix, és necessari 

realitzar una sèrie d’operacions de preparació prèvies a la fabricació de la pasta 

de paper: 

2.1.1. Rentat de la fusta 
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És necessari netejar bé la fusta per tal d’eliminar les partícules que s’hagin pogut 

quedar adherides. També s’eliminaran insectes o restes vegetals. 

2.1.2. Eliminació de l’escorça 

En aquest procés se separa l’escorça del tronc de l’arbre. La importància 

d’aquesta operació radica en que la quantitat d’escorça que s’utilitzarà per a la 

fabricació ha de ser mínima, ja que aquesta produeix un efecte negatiu en la 

pasta de paper. 

2.1.3. Estellat 

Cal realitzar un trossejat de la fusta en funció del tipus de paper que es vulgui 

obtindré, per tenir les estelles amb unes dimensions uniformes. 

2.1.4. Fabricació de la pasta 

Bàsicament existeixen dos tipus de fabricació: pasta mecànica i pasta química. 

 Pasta mecànica: és el mètode tradicional de convertir la fusta en pasta 

de paper. Consisteix friccionar la fusta sobre uns discs de metall 

giratòries cilíndriques que es mullen amb aigua. El calor produït per la 

fricció fa que l’aigua s’escalfi, estovant la lignina i permetent que les 

fibres de cel·lulosa se separi amb facilitat. 

 Pasta química: el procés al sulfat o kraft és el mètode d’elaboració més 

utilitzat per la indústria paperera mundial. La fusta trossejada es cou en 

una mescla de sosa càustica y sulfur de sodi. Així’ s’estova la lignina i les 

fibres se separen. 

2.2. Preparació de la pasta de cel·lulosa 

2.2.1. Triturat i mescla 

Primer s’introdueix la pasta dins el púlper, que és com una gran batedora o 

desintegrador d’eix vertical, que desfà les pastes sense individualitzar totalment 

les fibres. Abans de començar aquest procés s’afegeix aigua, per tal d’aconseguir 

una dissolució d’un 16% de matèria sòlida, formant una emulsió. És necessària 

l’aportació d’aigua per a poder realitzar la trituració i per al posterior transport 

fins la següent etapa. 

En aquesta màquina també es poden agregar substàncies addicionals, tot i que 

normalment es realitza en la etapa següent. 

2.2.2. Dilució 1 

S’afegeix aigua reciclada d’altres etapes, per tal de diluir la mescla i fer més fàcil 

el seu bombeig i el pas per les posteriors etapes i canonades. Al finalitzar la 

primera dilució hi ha al voltant d’un 5% de matèria sòlida. En aquest punt 

s’afegeixen tots els additius necessaris: 

 Cola : L’encolat consisteix en l’addició de productes hidròfobs (com coles 

de resina, gelatina, coles reforçades i productes fixants com el sulfat 
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d’alúmina). La finalitat és evitar la penetració de líquids en el paper que 

originen problemes de resistència i nitidesa. L'encolat retarda la 

penetració de líquid a través de l'embolcall cap als materials. La blancor 

també disminueix ja que les substàncies que s'empren són menys 

blanques que la cel·lulosa. L'opacitat també disminueix (en general 

l'encolat disminueix les característiques físiques dels papers com plecs, 

allargament, esclat, etc.). Serveix també per afavorir la retenció del 

següent pas: la incorporació de càrregues i la millora de la uniformitat 

del color. 

 Càrregues : Les càrregues són productes en pols (normalment 

procedents de la molturació de roques) que contribueixen a donar cos al 

paper, a més de contribuir substancialment a aconseguir altres 

característiques com: disminuir la brillantor, augmentar la resistència 

mecànica, crear una microporositat adequada per a la seva 

transpirabilitat, facilitar la seva polit, augmentar el seu poder de 

farciment, etc. Les més utilitzades són: carbonat de calci, caolí, mica, 

talc, sílice, guix, sulfat de bari, etc. Com que les càrregues són més 

econòmiques que la cel·lulosa, disminueix el preu del papers. Els 

productes de càrrega omplen tots els buits existents entre les fibres, 

amb la qual cosa els papers adquireixen una superfície uniforme, al 

mateix temps que s'estoven, redueixen la seva transparència i milloren 

condicions per a la impressió. Les càrregues donen cos al paper que no 

té molta cel·lulosa. La proporció que se li afegeix a les pastes de 

càrregues varia proporcionalment a la seva qualitat (més càrrega, pitjor 

qualitat). S'usen càrregues: minerals (caolí, guix, talc, carbonats de calç, 

nitro, etc.) i orgàniques (fècula de patata, midó). 

 Agent de Blanqueig Òptic (ABO) : L'agent de blanqueig òptic es fa servir 

per donar un efecte visual de major blancor al paper. Per fer-se una idea 

és el responsable que es vegi aquesta brillantor blavosa quan el paper 

està sota una llum ultraviolada. 

 Lligants: A causa del caràcter orgànic de les fibres i el caràcter inorgànic         

dels additius (càrregues, pigments ...) es necessiten els lligants per 

poder unir-los entre si. Aquests creen uns "ponts" que uneixen els 

additius entre si i després els uneixen a la fibra. Els més utilitzats són el 

midó, el làtex i l’alcohol polivinílic. 

2.2.3. Desfibrat 

Segueix l’acció iniciada en el púlper i s’aconsegueix la individualització total de 

les fibres. Aquesta acció es realitza  en les despastilladores. Aquestes màquines 

estan compostes per tres discos: dos exteriors fixos amb pues i un altre central 

que gira a gran velocitat. Degut a aquesta acció les fibres es trenquen i 

s’aconsegueix la individualització total. 

2.2.4. Refinament 

La pasta es refina per desfibrar i tallar les fibres, per tal d’adaptar-les al tipus de 

paper a fabricar. D’aquest procés depèn el grau de resistència que tindrà el paper 

al ser doblegat, rebentat i estripat. 
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Quan la pasta surt d’aquest procés es mesuren les seves qualitats, i si encara no 

han assolit el punt desitjat s’envia la pasta a la dilució 1. Aquesta torna a passar 

pels dos processos fins a obtenir les qualitats necessàries. 

2.2.5. Dilució 2 

Un cop refinada, la pasta passa a una tina d’espera i després a una tina 

mescladora. D’aquí arriba fins a la tina de màquina on es dilueix amb aigua fins 

una concentració del 2,5% de matèria sòlida. 

2.2.6. Depurat 

És l’últim pas abans d’entrar a la màquina. La mescla passa per un depurador 

probabilístic i per un dinàmic o ciclònic. El depurador probabilístic separa les 

impureses grans i lleugeres (plàstics, estelles...) i els dinàmics separen les 

impureses petites i pesades (sorra, grapes...). D’aquí s’extreuen només residus 

sòlids. 

2.3. Formació del full de paper 

2.3.1. Formació del full de paper 

La pasta es porta a la caixa d’entrada, mitjançant el distribuïdor, que transforma 

la forma cilíndrica de la pasta (venia per tubs) en una làmina ampla i prima. En 

aquest punt es fa la última dilució fins arribar al 1% de matèria sòlida. 

Després arriba a la taula de fabricació, que conté una malla metàl·lica de bronze 

o de plàstic, que en girar constantment sobre els rodets fa de tamís. Aquest 

deixa escórrer part de l’aigua i alhora realitza un moviment de vibració 

transversal per entrellaçar les fibres. 

Aquí, el paper té un 100% d’humitat. Els següents passos es centren en 

disminuir la humitat fins a extreure-la tota. 

2.3.2. Premsat 

Després el full es passa per les premses. Aquestes estan proveïdes d’unes 

baietes que transporten el paper i alhora absorbeixen l’aigua del full quan aquest 

és precisant per les premses. El premsat en humit consta de 4 fases: 

 

 1a fase. Compressió i saturació del full: l’aire abandona els espais entre 

fibres i el seu espai és ocupat per l’aigua, fins arribar a la saturació del 

full, que és quan aquest ja no pot absorbir més aigua. 

 2a fase. Compressió i saturació de la baieta: es crea una pressió 

hidràulica en el paper i l’aigua comença a passar del paper a la baieta 

fins arribar a la saturació d’aquesta. 

 3a fase: Expansió de la baieta: la baieta s’expansiona més ràpid que el 

paper i segueix absorbint aigua fins a la màxima sequedat possible del 

full. 
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 4a fase: Expansió del full: es crea una pressió hidràulica negativa i l’aigua 

torna de la baieta al paper, en aquest moment cal separar el full de la 

baieta el més ràpidament possible. 

Mitjançant el premsat es pot arribar fins a una humitat del 50%. Mecànicament 

és impossible extreure més aigua. 

2.3.3. Secat 

El full passa als assecadors on s’asseca mitjançant uns cilindres. Aquests són 

alimentats internament amb vapor. El full es transporta per uns draps que 

exerceixen una pressió sobre els assecadors per facilitar l’evaporació de l’aigua 

del full. 

Dels assecadors el paper arriba a la calàndria o calandra, Aquests són cilindres 

superposats verticalment i estrets entre si que en el seu interior hi circula vapor 

d’aigua per escalfar el paper. Així se li dóna un lleuger allisat. Aquest procés a 

més d’allisar i compactar l’estructura del paper, dóna més brillantor a la 

superfície d’aquest. 

Finalment s’aconsegueix extreure tota la humitat del paper. Només queda una 

humitat residual d’un 5% necessària per a mantenir les qualitats del full. Aquesta 

humitat és la mateixa amb la que han entrat les fibres o les bales de paper 

reciclat, per tant, no la tindrem en compte a l’hora de fer els càlculs. 

2.4. Operacions d’acabat 

Les operacions d’acabat no són estrictament necessàries. Només s’apliquen a 

aquells tipus de paper que per la seva estructura o finalitat o requereixin. 

Dins les operacions d’acabat es troben les següents: rebobinat, calandrat, 

raspallat, gravat, cisallat i embalat. 

2.4.1. Rebobinat 

La seva missió és recollir el paper en una gran bobina eliminant possibles 

arrugues i defectes. També serveix per enllaçar les possibles ruptures o 

interrupcions durant la fabricació 

2.4.2. Calandrat 

Quan el paper surt de l’estucadora normal, és mat. La calandra permet convertir-

lo en brillant o semimate. Les calandres es van alternant. Les primeres consten 

de corrons metàl·lics durs, després hi ha uns corrons més durs, sotmesos a una 

fricció a alta pressió que origina la brillantor. A major pressió s’obté una brillantor 

major. 

La brillantor augmentarà a mesura que augmenta el gramatge de la capa 

d’estucat i a la inversa. 

2.4.3. Raspallat 
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Les raspalladores són màquines provistes de raspalls cilíndrics, que girant a gran 

velocitat pressionen el paper obtenint superfícies més brillants. Aquest acabat, té 

un inconvenient, la disminució de la microporositat del paper. Es poden raspallar 

papers que hagin passat pel calandrat. 

2.4.4. Gravat 

La gravadora és una màquina especial que grava en les superfícies del paper 

determinats relleus. Aquests s’aconsegueixen fent passar el paper entre dos 

corrons, un de dur i un altre de tou, que exerceixen una gran pressió produint el 

relleu. Es poden gravar papers estucats i no estucats. 

2.4.5. Cisallat 

Aquest acabat es fa amb una cisalla elèctrica. La màquina talla les bobines i les 

transforma en fulls. Aquest acabat normalment si que s’efectua, ja que no és 

gaire corrent robar cisalles d’aquestes dimensions fora de les fàbriques  

papereres. 

2.4.6. Embalat 

És un pas molt important, no només pel transport sinó també amb previsió de la 

seva posterior impressió. El papers pot embalar amb plàstic transparent, aquest 

conserva intactes totes les seves propietats essencials. 

2.5. Procés de fabricació 

El procés de fabricació que s’estudia estarà format pels apartats 2.2 Preparació 

de la pasta de cel·lulosa i el 2.3 Formació del full de paper.  

En l’esquema següent s’expliquen es detallen les connexions entre cada etapa i 

les entrades i sortides en cada punt.  
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     Figura 1. Esquema del procés de producció.
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CAPÍTOL 3: 

NECESSITATS 

 

 

Primer es defineixen les diverses necessitats a satisfer i després s’analitza 

cadascuna d’aquestes: 

 Circuit i filtració d’aigua neta 

 Connexions entre les etapes (pasta) 

 Circuit i recollida d’aigua bruta 

 Filtració i circuit d’aigua reciclada 

 Circuit i descalcificació d’aigua per a la caldera 

 Circuit de vapor i aigua condensada (caldera) 

 Depuració i circuit d’aigua depurada 

 Obtenció i transport d’aire comprimit 

3.1. Circuit i filtració d’aigua neta 

L’aigua s’agafa de la xarxa i es passa per uns filtres, per tal de treure les 

impureses més grans (pedretes, sorra, restes de fulles...). Després, l’aigua 

filtrada es guarda en un gran dipòsit per al seu ús posterior. 

Del dipòsit surten dues canonades. Una cap al púlper i l’altra cap a l’equip de 

descalcificació. 
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3.2. Connexions entre les etapes 

El sistema de transport de la pasta està compost per diverses canonades, però 

són relativament curtes. En cada connexió s’ha d’analitzar els diàmetres a 

utilitzar i la necessitat d’utilitzar una bomba, entre d’altres. Les variables que 

determinen la tria són les característiques que tingui la pasta en cada etapa. El 

sistema de transport de la pasta comença en la primera etapa i acaba quan 

arriba a la formació del full. 

3.3. Circuit i recollida d’aigua bruta 

L’aigua bruta es recull en l’etapa de premsat. L’aigua sobrant en aquesta fase cau 

al terra i es recull amb una safata lleugerament inclinada d’on surt una canonada. 

Després es transporta fins a un dipòsit on serà filtrada posteriorment. 

3.4. Filtració i circuit d’aigua reciclada 

L’aigua acumulada en el dipòsit és depurada i reciclada per al posterior ús en les 

diferents etapes on es necessita aportació d’aigua. L’aigua filtrada no s’assembla 

a l’aigua neta. L’aigua filtrada conté colorants, additius i petites fibres. Només es 

pot utilitzar si es segueix fabricant el mateix tipus de paper, que és el nostre cas. 

Al sortir de la filtració un 10% del l’aigua s’envia cap a la depuració i la resta 

s’emmagatzema en un dipòsit fins al seu ús. 

3.5. Circuit i descalcificació d’aigua per a la  
caldera 

L’aigua usada per fer vapor no pot contenir calç, entre d’altres elements. Per 

tant, s’agafa aigua del dipòsit posterior a la filtració d’aigua neta i es descalcifica. 

L’aigua descalcificada s’emmagatzema en el mateix descalcificador i s’introdueix 

a la caldera quan és necessari. 

3.6. Circuit de vapor i aigua condensada 
(caldera) 

Aquest circuit es podria considerar gairebé un circuit tancat. Ja que si no hi ha 

pèrdues no és necessari afegir aigua descalcificada. Però, com tots sabem, 

sempre hi ha fugues, per tant, s’ha d’anar afegint aigua de mica en mica. 

L’aigua condensada entra a la caldera on s’escalfa fins al punt de vaporització. 

Aquest vapor es transporta fins als cilindres de secat. Quan l’aigua ha perdut 

temperatura i s’ha condensat torna cap a la caldera i torna a començar el cicle. 

Just abans d’entrar a la caldera hi ha un petit dipòsit per emmagatzemar l’aigua 

condensada. 



 14 

 

3.7. Depuració i circuit d’aigua depurada 

L’aigua que es depura és una part de la que surt de la filtració d’aigua bruta. És 

necessària la depuració per a la renovació de l’aigua; ja que si aquesta fos 

sempre la mateixa s’anirien acumulant sals i altres elements nocius i el 

rendiment aniria baixant.  

Els elements depurats formen una pasta anomenada fang que s’ha d’enviar a un 

abocador. L’aigua restant es llença al riu complint totes les normatives i mesures 

que imposa l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

3.8. Equip d’aire comprimit 

Aquest punt té una importància destacada ja que hi ha diversos processos (els 

últims) on es necessita aire comprimit per moure la maquinària. S’ha d’obtenir el 

cabal d’aire comprimit necessari i amb les condicions adequades per al seu 

emmagatzematge i ús posterior. 
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CAPÍTOL 4:  

POSSIBLES 

SOLUCIONS 

 

En aquest apartat s’analitzaran les possibles solucions per a cada un dels 

problemes exposats en l’apartat anterior. No es tindran en compte les 

particularitats de cada un dels problemes, ni es farà la tria de quina solució serà 

l’escollida. S’exposaran els avantatges i inconvenients de cada solució i una breu 

descripció tècnica. 

4.1. Circuit i filtració d’aigua neta 

Per a la filtració de l’aigua podem usar diferents mètodes. Caldrà estudiar quines 

són les característiques de l’aigua a filtrar i quin és el tipus de filtre que s’hi 

ajusta més. 

El circuit de l’aigua filtrada es pot realitzar de dues maneres. O bé se situa el 

dipòsit en un punt elevat, o se situa en una zona que estigui per sota de la 

fàbrica. 

 Dipòsit elevat 

Aquesta solució té l’avantatge de que el transport posterior no requerirà l’ús de 

bombes, ja que per la pròpia pressió hidrostàtica l’aigua circularà per les 

canonades. Com que no ens cal transportar l’aigua a alta pressió, amb la pressió 

hidrostàtica ja en tindrem prou. Els inconvenients són l’ús d’una bomba per a 

transportar l’aigua fins al dipòsit i la construcció d’una estructura que aguanti el 
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dipòsit i l’aigua que conté. Si el dipòsit està a l’exterior la seva manipulació i 

reparació és més senzilla i ràpida. 

 Dipòsit soterrat 

La tria d’un dipòsit soterrat no requereix l’ús d’una bomba per a 

l’emmagatzematge d’aigua, però, per contra si que la necessita per fer arribar 

l’aigua a la següent etapa. La construcció d’un dipòsit soterrat és més complexa i 

també resta espai a la planta inferior de la nau, si és que és el lloc destinat al 

dipòsit. 

4.2. Connexions entre les etapes 

Aquest punt és el més complex, però, alhora és el que té menys alternatives 

possibles. Només hi ha dues possibles solucions: el transport mitjançant bombes 

i el transport per gravetat. S’ha d’analitzar cada connexió de manera independent 

i escollir la millor opció per a cada cas. 

Per escollir la opció més adient s’ha de tindre en compte el cabal, la densitat i la 

viscositat de la pasta, entre d’altres variables. 

4.3. Circuit i recollida d’aigua bruta 

L’únic punt problemàtic d’aquest apartat és el sistema per recollir l’aigua bruta de 

la safata del premsat i transportar-la fins al dipòsit anterior a la filtració. Aquí 

podem considerar dues possibilitats: situar el dipòsit en un nivell inferior i 

transportar-la per gravetat o instal·lar una bomba per al seu transport fins a un 

nivell superior. 

 Transport per gravetat 

Si escollim l’opció de transport per gravetat ens estalviem l’ instal·lació, 

manteniment i electricitat de la bomba. Però, al estar el dipòsit en un nivell 

inferior s’haurà d’usar una bomba per torna a pujar l’aigua. 

 Instal·lació d’una bomba 

Aquesta segona opció és justament el contrari de la primera. S’ha d’instal·lar una 

bomba per pujar l’aigua, però, no es necessària després. Un altre inconvenient és 

que bombejar l’aigua abans de la filtració és més difícil, ja que conté més 

partícules en suspensió que dificulten el bombeig. En canvi, un cop filtrada el 

bombeig és més fàcil perquè hi ha menys partícules i aquestes tenen una mida 

inferior. 

Són solucions molt similars, però s’ha d’estudiar quina és la millor. També s’ha 

de tenir en compte la dificultat d’instal·lar un dipòsit a cobert dins una fàbrica, 

com en la primera opció. 
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4.4. Filtració i circuit d’aigua reciclada 

Aquest apartat consta de dues parts. En primer lloc està la filtració i en segon lloc 

el transport de l’aigua filtrada des del dipòsit fins al procés on es necessiti aigua. 

Per a resoldre el primer problema s’han d’estudiar els diferents mètodes de 

filtració que hi ha al mercat. 

El segon problema, el del transport de l’aigua reciclada, dependrà del que 

haguem triat en l’apartat anterior “Circuit i recollida d’aigua bruta”. Si el 

dipòsit està situat en un punt elevat no caldrà l’ús de cap aparell per impulsar 

l’aigua. Per contra, si el dipòsit està en un nivell inferior serà necessari l’ús d’una 

bomba per al seu transport. 

4.5. Circuit i descalcificació d’aigua per a la 
caldera 

Aquí s’han de resoldre dos problemes de forma independent. Primer el sistema 

per a transportar l’aigua des del dipòsit posterior a la filtració de l’aigua neta. El 

primer problema depèn directament de l’opció escollida en l’apartat “Circuit i 

filtració d’aigua neta”. Si s’instal·la el dipòsit a la part superior només cal 

instal·lar una canonada. En canvi, si ens decantem per l’altra opció haurem de 

posar una bomba. 

El segon problema, la descalcificació de l’aigua, s’ha de resoldre estudiant els 

diversos mètodes i aparells existents per a la descalcificació de l’aigua.  Per a la 

tria del descalcificador s’haurà de tenir en compte els metres cúbics a 

descalcificar. 

 

 

4.6. Circuit de vapor i aigua condensada 
(caldera) 

En aquest apartat s’ha d’avaluar la possibilitat d’instal·lar bombes per al 

transport dels fluids i la conveniència d’usar diversos accessoris (purgadors, 

vàlvules, aparells de mesura...). El propi fabricant de la caldera proporciona les 

canonades i accessoris, però s’han de triar els elements necessaris.  

4.7. Depuració i circuit d’aigua depurada 

En aquest apartat s’han de resoldre dos problemes de forma independent. 

Primer, la depuració de l’aigua filtrada, s’ha de resoldre estudiant els diversos 

mètodes i aparells existents per a la depuració de l’aigua.  Per a la tria de la 

màquina depuradora s’hauran de tenir en compte els metres cúbics a depurar, 

així com el tipus i mida de les impureses que hi arribaran. 
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El segon problema és el sistema per a transportar l’aigua des de la depuració fins 

al riu. La solució és senzilla. Instal·lar una canonada i per gravetat guiar-la cap al 

riu.  

4.8. Equip d’aire comprimit 

Per resoldre aquest apartat s’han de mirar les necessitats (pressió, cabal, 

acumulador...) del circuit i adquirir un equip que s’ajusti a aquestes.  
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CAPÍTOL 5:            

TRIA DE LES 

SOLUCIONS 

En cada un dels següents apartats s’explicarà l’opció escollida en cada cas.  

5.1. Circuit i filtració d’aigua neta 

Agafarem l’aigua de la xarxa, la farem passar per un filtre i , posteriorment, la 

bombejarem amb una bomba fins a un dipòsit elevat. S’ha triat aquesta opció 

perquè només requereix l’ús d’una bomba. També, per la facilitat de reparació i 

manipulació d’un dipòsit a l’exterior i l’estalvi de problemes relacionats amb les 

possibles filtracions d’aigua (goteres, humitats...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema del circuit de filtració. 
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El cabal que haurà de tractar el filtre serà d’uns 63 m3/h i les partícules que 

haurà de retenir seran com a màxim de 5m. 

La bomba també haurà de bombejar 63 m3/h i elevar l’aigua uns 10 metres. La 

potència aproximada de la bomba serà de 7 kW. 

5.2. Connexions entre les etapes 

No serà necessari posar bombes en cada una de les connexions ja que algunes es 

realitzaran per gravetat. Es requerirà l’ús de bombes entre les etapes Dilució 1 i 

Desfibrat (20 m3/h), Refinat i Dilució 2 (20m3/h) i Dilució 2 i Depurat (40 m3/h). 

La resta de connexions es realitzaran per gravetat. 

Les bombes seran centrífugues. Aquest tipus de bombes és el més adequat per al 

transport d’aquesta substància. 

5.3. Circuit i recollida d’aigua bruta 

La solució adoptada en aquest cas serà el transport per gravetat, ja que el 

bombeig de l’aigua bruta es força complicat i cal bastant manteniment. Serà 

millor el transport per gravetat i un cop neta bombejar-la cap amunt. 

Aquesta solució implica la instal·lació d’una bomba en l’apartat següent, on es 

tracta la filtració d’aquesta aigua i el seu posterior transport cap al procés que la 

requereixi. 

 

5.4. Filtració i circuit d’aigua reciclada 

S’instal·larà un filtre semblant al que s’ha usat al primer apartat, però, com que 

s’han de filtrar menys aigua, 50m3, el filtre serà una mica més petit.  

A la sortida del filtre un 10% d’aquesta aigua marca cap a la depuració i la resta 

s’ha de bombejar. Per tant, el cabal de la bomba serà d’uns 45m3/h i l’altura a 

superar d’uns 10 metres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del circuit de filtració i reutilització. 
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5.5. Circuit i descalcificació d’aigua per a la 
caldera 

Com que el dipòsit d’aigua filtrada estarà en una posició elevada, no caldrà l’ús 

d’una bomba. La instal·lació d’una canonada serà suficient per a resoldre aquest 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la descalcificació 

 

Degut al poc consum d’aquest tipus d’aigua, no caldrà adquirir un gran 

descalcificador. El cabal serà petit, només per compensar les petites fugues i per 

regenerar l’aigua viciada.  

5.6. Circuit de vapor i aigua condensada 
(caldera) 

Pel transport del vapor cap als corrons no serà necessari l’ús de bombes. La 

pròpia pressió del vapor el conduirà cap als corrons. Si que s’hauran d’instal·lar 

elements de mesura i control. És necessària una vàlvula de regulació, un 

termòmetre, un manòmetre i un purgador. 

El retorn de l’aigua condensada es realitzarà amb una petita bomba. El cabal serà 

baix, però, a alta temperatura. També s’hi instal·larà un termòmetre. 
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Figura 5. Esquema del circuit de vapor i aigua condensada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema del circuit de vapor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del circuit d’aigua condensada. 

 

5.7. Depuració i circuit d’aigua depurada 

La solució al circuit d’aigua depurada és la instal·lació d’una canonada fins al riu. 

L’equip de depuració haurà de complir els requisits marcats per l’ACA, per a 

poder abocar l’aigua depurada al riu. L’equip de depuració haurà de depurar 

5m3/h. 
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Figura 8. Esquema del circuit de depuració. 

 

L’equip de depuració utilitzarà el mètode d’electroflotació. El funcionament és el 

següent. L’aigua es descarrega en el reactor, en aquest procés s’allibera oxigen. 

L’oxigen s’oxida intensament amb la contaminació present. Les substàncies de 

desfet oxidades comencen a formar flòculs amb les partícules dissoltes de ferro i 

alumini dels ànodes. El resultat final d’aquesta tècnica és aigua depurada i flòculs 

(fangs).  

L’ aigua tractada mitjançant aquest sistema respon a les exigències 

mediambientals actuals. Pot ser reutilitzada en el procés de producció o ser 

descarregada al riu sense problema. En el cas que ens ocupa l’aigua s’enviarà al 

riu. 

5.8. Equip d’aire comprimit 

S’escollirà un equip d’aire comprimit que s’ajusti a les necessitats. Haurà de 

proporcionar aire a diverses màquines. 
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Figura 9. Esquema de l’equip d’aire comprimit. 
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CAPÍTOL 6: 

PRESSUPOST 

 

 

En aquest capítol s’analitza el cost de tot el que s’ha explicat amb anterioritat. 

Abans de començar el pressupost s’han de fer unes observacions. Per a la 

realització d’aquest només s’han tingut en compte els equips a instal·lar. No es 

tindran en compte: les matèries primeres, les pròpies màquines, el manteniment,  

les eines, els accessoris i, en general, tot allò que no siguin estrictament equips 

necessaris per al correcte funcionament de la indústria. 

Això, és degut a que aquest pressupost només és una primera aproximació i 

serveix per orientar-nos en quan al cost final. Alguns dels preus no són exactes, 

però si molt aproximats a la realitat. Tots els preus d’aquest pressupost tenen 

l’IVA inclòs. 
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Taula 1. Pressupost dels equips a instal·lar. 

Producte Nº d'unitats Preu unitari (€) 

Preu total 

(€) 

Bomba (aigua neta) 1 6.500 6.500 

Filtre de 60m3/h i 50m 1 6.000 6.000 

Bomba (connexió entre etapes) 1 4.500 4.500 

Bomba (connexió entre etapes i aigua reciclada) 3 6.000 18.000 

Filtre de 50m3/h  1 4.000 4.000 

Descalcificador  1 2.100 2.100 

Equip de depuració  1 10.000 10.000 

Equip d'aire comprimit  1 7.200 7.200 

Bomba (aigua condensada) 1 800 800 

Aparells mesura i regulació 1 2.500 2.500 

TOTAL 61.600 

 

El pressupost calculat ascendeix fins a SEIXANTA-UN MIL SIS-CENTS EUROS. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

 

 

El disseny dels sistemes energètics és complicat. Hi intervenen molts factors i 

tots s’han de valorar en la seva justa mesura. El fet de que la indústria a estudiar 

sigui una paperera afegeix més complicacions.  

S’han d’estudiar diferents tipus de fluid. Cada un té les seves pròpies 

característiques. Per exemple, quan s’estudia l’agua, no és el mateix l’aigua neta 

que prové de la xarxa que l’aigua barrejada amb pasta. I dins de l’aigua amb 

pasta és diferent quan aquesta està molt diluïda que quan és més espessa.  

Mai s’ha de perdre de vista que qualsevol projecte ha de cenyir-se a les 

normatives i lleis vigents. Per tant, també serà imprescindible conèixer-les i 

respectar-les. En aquest punt és important esmentar l’ACA (Agència Catalana de 

l’Aigua). Els darrers anys la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol estan 

sent més estrictes en el tractament d’aigües brutes. Per tant, s’han de conèixer 

els valors màxims i mínims establerts i complir-los.  

Per a l’obtenció d’informació, em basaré en llibres, documents, estudis, 

manuals..., però també parlaré amb gent que es dedicada al món del paper des 

de fa molts anys. Aquestes persones, amb molta experiència, em permetran 

entendre de prop tots els problemes que comporta aquest projecte.  
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En el gràfic superior es veu com he distribuït la feina a realitzar durant el PFC 2. 

L’objectiu es seguir aquesta pauta. En cas d’avançar feina no hi ha cap problema, 

però no ens podem endarrerir.  
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