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PRÒLEG 

La indústria paperera ha sofert més canvis en l’última dècada que en tota la 

segona meitat del segle XX.  

Per entendre aquests canvis cal centrar-se en dos factors principals,  que han 

estat els causants d’una revolució que ha fet canviar les empreses del sector de 

soca-rel. 

Els primer d’aquests factors ha estat el criteri mediambiental imposat per tres 

bandes a l’hora, l’administració, el mercat i les pròpies empreses. 

Aquest factor ha fet que la majoria de productes químics, processos i productes 

elaborats s’hagin hagut d’adaptar a la nova cultura de la sostenibilitat.  Des de 

que un arbre es planta a l’explotació forestal en forma d’esqueix, entra a formar 

part de la cadena de traçabilitat que durarà fins que el paper fabricat, venut, 

reciclat i tornat a reciclar, surti d’aquest cercle de reciclatge. 

El segon factor ha estat la globalització de la indústria de paper. Aquest tipus de 

mercat globalitzat en que el món s’ha convertit ha fet que moltes empreses no 

hagin pogut suportar les condicions de treball, diferents criteris administratius 

d’altres països que les han fet deficitàries. 

La suma d’aquests dos factors ha fet que cada empresa paperera s’hagi vist 

obligada a optimitzar tots els seus processos i departaments per poder ser 

competitiva, més encara en el període de crisis greu en que avui en dia ens 

trobem. 

Un dels departaments que més ha hagut de canviar ha estat el de manteniment i 

desenvolupament d’inversions. La maquinària s’ha vist obligada a produir de 

millor manera que ho feia des de bon principi, però encara se li demana més. Se 

li demana que treballi amb una eficiència energètica superior a la que estava 

prevista en la seva projecció i a més, que sigui apte per treballar amb sistemes 

automàtics, per tal d’ estabilitzar processos, i buscar constantment el punt òptim 

de treball, ja sigui amb consignes energètiques (parell, intensitat, treball...) de 

pressió, cabal, nivell, velocitat o qualsevol altre paràmetre que el departament 

consideri oportú. 

El departament de manteniment en la indústria paperera avui en dia, ha hagut 

d’incorporar altres canvis, un dels quals és la incorporació de més personal  

tècnic a la seva estructura. On fins fa uns anys, l’organigrama d’un equip de 

manteniment estava format per un cap de manteniment, encarregat de 

manteniment i els mecànics i electricistes necessaris segons la dimensió de la 

fàbrica, ara no s’entén el departament sense oficina tècnica, on es desenvolupen 

quasi totes les accions del departament i altre de no menys important, la 

coordinació amb els altres departaments per tal de donar un servei útil, eficaç i 

ràpid 

L’oficina tècnica és la responsable de la gestió del departament, recopilant dades, 

per establir el grau de productivitat del departament, també s’encarrega dels 

programes de revisions, tant preventives com predictives dels elements a 
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mantenir. Un tercer aspecte és el desenvolupament de les millores, canvis i 

inversions, projectant, pressupostant i dirigint  les feines per tal que els resultats 

siguin els esperats. 

Tota indústria paperera cerca tenir el seu departament de manteniment amb els 

millors especialistes segons els criteris de la seva direcció. Si el departament de 

manteniment coneix, domina la seva maquinària, pot portar les regnes de la 

seva gestió i no dependre d’empreses proveïdores que moltes vegades es troben 

lluny de l’empresa i que poden originar parades per falta de rapidesa en la cerca, 

trobada i reparació de l’avaria. El criteri actual de gestió es basa en la formació 

en la pròpia empresa de tècnics amb formació en enginyeria, automatismes o 

electrònica, fent aplicar els seus coneixements generalistes a la concreció de la 

fàbrica. 

D’aquests mode, s’obté professionals amb una formació universitària concreta, 

que poden ampliar els seus coneixements en matèries molt properes en el si de 

la fàbrica però allunyades dels temaris universitaris. 

Encara que el futur no es pot predir, el paper es un producte que s’ha integrat a 

la cultura de tot el món. Per molt que els desenvolupaments ofimàtics i 

electrònics que ens rodegen sembla que entrin en competència amb el suport del 

paper, no és una lluita en que el paper hagi de desaparèixer, sinó trobar la seva 

posició. El paper ha de saber trobar l’espai on resulti el millor suport pel que se li 

demana, sabent i fent saber que es tracta del producte que més i millor es 

recicla, que no comporta contaminació de cap tipus, que ha fet avançar a la 

humanitat des de fa més de 3.000 anys i que ho continuarà fent. 

 

Pablo Osorno Ramos 

Enginyer Industrial Superior paperer i gràfic 

Director de Fàbrica de J. Vilaseca S.A. 

Fàbrica de paper des de 1.714 
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RESUM 

En la fabricació que es duu a terme en les empreses papereres hi intervenen una 

gran diversitat de sistemes energètics. En aquest treball es tracta el disseny de 

cada un d’aquests sistemes. 

Hi ha sistemes basats només en el transport, com per exemple els d’aigua neta,  

que consisteixen en traslladar un fluid d’un punt a un altre. Altres sistemes 

tracten únicament el consum, com l’aire comprimit, on es produeix un fluid, que 

és transportat fins als diversos punts de consum i finalment es consumeix sense 

obtenir cap fluid de retorn. Un últim tipus és els sistemes d’intercanvi, com el 

vapor d’aigua, en els que el fluid transmet o absorbeix energia calorífica. 

El treball consisteix en presentar i descriure cada un d’aquests sistemes, i 

dissenyar els diferents circuits per a cada sistema: les canonades, el sistema de 

bombament, el sistema de producció, els elements que hi intervenen, el traçat i 

en general tot allò que sigui necessari per a definir-los completament. 

RESUMEN 

En la fabricación que se lleva a cabo en las empresas papeleras intervienen una 

gran diversidad de sistemas energéticos. En este trabajo se trata el diseño de 

cada uno de estos sistemas. 

Hay sistema basados sólo en el transporte, como por ejemplo el de agua limpia, 

que consiste en trasladar un fluido de un punto a otro. Otros sistemas tratan 

únicamente el consumo, como el aire comprimido, dónde se produce un fluido 

que se transporta hasta los diversos puntos de consumo y finalmente se 

consume sin obtener ningún fluido de retorno. El último tipo es el sistema de 

intercambio, como el vapor de agua, en los que el fluido transmite o absorbe 

energía calorífica. 

El trabajo consiste en presentar y describir cada uno de estos sistemas y diseñar 

los diferentes circuitos para cada sistema: las tuberías, el sistema de bombeo, el 

sistema de producción, los elementos que intervienen, el trazado y en general 

todo aquello que sea necesario para definirlos completamente.  

ABSTRACT 

The fabrication that takes place in the paper industry involves a wide range of 

energy systems, which are treated on this essay. 
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There are systems based only on transport, such as clean water, consisting of a 

fluid moving from one point to another. Other systems are for consumption, such 

as compressed air, where a fluid is produced, which is moved to several points of 

consumption and finally consumed without getting any returned flow. The last 

type is the exchange systems, such as water vapour, in which the fluid either 

transmits or absorbs heat energy.  

The essay consists on the presentation and the description of each of these three 

different systems, as well as on the designing of the different circuits for each 

system: the pipes, the pumping system, the production system, the elements 

involved, the general layout and many other things necessaries to define them 

completely. 
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NOMENCLATURA 

En aquest apartat es defineixen cada una de les variables utilitzades al llarg de la 

memòria. Algunes d’elles són conegudes i d’ús estès i d’altres són adaptacions 

fetes per a aquest treball en concret.  

En els casos on les variables presenten subíndexs numèrics que indiquin punts o 

trams no es descriuran individualment. Ja que signifiquen el mateix en cada 

situació. 

 

c: velocitat del fluid 

cr: velocitat real 

cteor velocitat teòrica 

D: diàmetre de la canonada 

Dr: diàmetre real 

Dteor: diàmetre teòric 

f: factor de fricció 

g: constant de la gravetat 

H: alçada útil  

helement: alçada de pèrdues d’un element 

helements: suma de les helement  d’un tram 

hf: alçada de pèrdues final 

hf1-2: alçada de pèrdues en aquest tram 

k: constant de pèrdua de càrrega dels elements 

kTotal: suma de les k’s d’un tram 

L: longitud real 

Leq: longitud equivalent d’un element del traçat 

Ltotal: suma de L i Leq  

Nu: potència útil de la bomba  

Prel : pressió relativa 

P1: pressió relativa en el punt 

Ppèrdues: pressió de pèrdues en un tram 

Psub: pressió de subministrament 

Re: número de Reynolds 

T: temperatura 

V: volum 
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V : cabal 

TotalV : cabal total  

unitariV : cabal unitari 

z: alçada real relativa 

 

: rugositat absoluta  

: viscositat dinàmica 

: densitat 
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UNITATS 

Per norma general totes les variables i resultats s’expressaran en unitats del 

sistema internacional. Quan no sigui així, per exemple la rugositat absoluta, 

s’escriuran les unitats en les quals està expressada la variable. 

En el quadre següent es veuen les variables més usades amb les corresponents 

unitats:  

 

Taula 1. Variables amb les unitats corresponents. 

Variable Unitats 

c m/s 

D mm 

h m.c.a. 

L m 

N W 

P Pa 

T ºC 

V  m3/h 

z m 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

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 

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 
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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. 

En les últimes dècades el consum de paper a España ha augmentat 

considerablement. En els últims 25 anys s’ha duplicat passant dels 75kg/any per 

persona en el 1984, a més de 170kg/any en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gràfic de l’evolució del consum de paper a Espanya. 

 

L’any 2009 cada persona va consumir 176kg de paper. Amb aquesta dada es pot 

concloure que el paper és un element essencial a la nostra vida. Tot i que les 

noves tecnologies estan substituint de mica en mica al paper, mai podran 

substituir-lo al 100%. Per tant, cal trobar mètodes per a produir paper de 

manera més eficaç i sostenible. A més a més, és molt important estudiar els 

mètodes de reciclatge d’aquest. 

1.2. Antecedents i motivació 

Cal destacar que el projecte es basa en una modificació dels sistema energètic 

d’una fàbrica ja existent. Aquesta fàbrica produeix 1T/h de paper blanc per 

escriure. Aquests paper prové d’una barreja de fibra verge curta i llarga. 

Els directius de l’empresa consideren que hi ha excessives pèrdues en els 

sistemes energètics i les volen reduir, per tal d’augmentar la eficiència de la 

fàbrica.  

Per aquest motiu, es volen substituir els antics sistemes energètics per uns 

sistemes nous. Els sistemes energètics a dissenyar no inclouen les màquines, 

púlpers, dipòsits, depuradora i caldera de vapor. Aquests elements ja hi són i no 

s’han de modificar. 

Els directius donen completa llibertat en la elecció dels nous materials, així com 

la tria de dimensions, el traçat, els elements de regulació i control, els elements 

de mesura i la velocitat, entre d’altres. 

Hi ha dues condicions imposades per l’empresa: 

1. El projecte haurà d’estar supervisat pels enginyers i tècnics de la pròpia 

empresa.  
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2. El projecte ha de ser el més econòmic possible sense perdre qualitat, és a dir, 

trobar l’equilibri cost-rendiment. 

Hi ha certs condicionants que s’han de tenir en compte perquè no es poden 

modificar, són fixes. Alguns d’ells són: 

 La ubicació de les màquines, dipòsits, depuradora i altres elements. 

 La pròpia estructura i dimensions de l’edifici. 

 L’escomesa d’aigua i gas natural. 

 La ubicació i dimensions de la claveguera. 

1.3. Objectiu 

L’objectiu principal del projecte és realitzar les modificacions pertinents per tal de  

proveir a una empresa paperera de tots els sistemes energètics necessaris que 

permetin la fabricació d’1T/h de paper blanc d’escriure. Aquests fulls resultants 

tindran un gramatge de 80g/m2 i en l’acabat se’ls hi donarà el format DIN-A4 

(210x297mm). 

Tot i així, per poder assolir aquest objectiu final, és necessari marcar altres 

objectius secundaris, però no menys importants, que s’assoliran al llarg del 

projecte. Aquests són,  

 Descriure i dissenyar l’abastament d’aigua, de pasta, d’aire comprimit i de 

vapor d’aigua a totes les instal·lacions que ho requereixin.  

 Dissenyar els traçats òptims per a cada instal·lació intentant reduir la 

longitud, per aconseguir minimitzar les pèrdues de càrrega.  

 Decidir el material de la canonada i si aquesta anirà soterrada, enlairada, a 

ras de terra, o bé, arran d’alguna construcció. 

 Escollir els elements dels circuits, tant els de mesura i control 

(manòmetres, cabalímetres...), com els elements actius (bombes, filtres, 

compressors...). 

 Escollir els diàmetres de les canonades, que dependran del cabal del fluid 

que transportin.  

 

 

 

 



Pau Alonso Henze  

 - 14 - 

CAPÍTOL 2: 

CONDICIONS DE 

PROJECTE 

 

En aquest projecte, les condicions vénen força definides per la pròpia naturalesa 

de l’empresa. La distribució i les ubicacions dels diversos elements que 

componen la fàbrica estan determinats, així que hi ha poc marge en quant a 

condicions inicials. 

Les condicions d’entrada i sortida dels diversos fluids a les diverses etapes estan 

definides per les pròpies màquines i aquestes no es poden canviar. 

A continuació es mostra en forma esquemàtica el procés a seguir en la fabricació 

de paper. Les fletxes representen les connexions i transports dels diversos fluids 

existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sistemes energètics d’una empresa paperera 

 - 15 - 

 

Figura 2. Esquema fabricació del paper. 
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Seguidament es desglossen les condicions de cadascun dels vuit apartats que 

conformen el projecte. Aquest vuit apartats estaran agrupats en quatre. Cada 

grup tracta un fluid diferent:  

1. “Transport i tractament d’aigües” 

2. “Transport i tractament de pasta” 

3. “Alimentació de la caldera i circuit de vapor” 

4. “Producció i distribució d’aire comprimit” 

2.1. Transport i tractament d’aigües 

En el primer grup hi trobarem quatre apartats: 

 “Circuit i tractament d’aigua neta” 

 “Connexions entre les etapes” 

 “Filtració i circuit d’aigua reciclada” 

 “Circuit d’aigua depurada”.  

L’aigua que es tracta en aquest apartat és aigua neta amb una densitat igual a  

1000kg/m3 i la seva viscositat dinàmica és de 1·10-3 kg/m·s. Aquests valors no 

es corresponen a cap temperatura fixada. Això es deu a que l’aigua varia de 

temperatura i pressió al llarg dels circuits. Les aproximacions d’aquests valors 

tenen uns efectes despreciables en els resultats parcials i finals. 

En el primer apartat, “Circuit i tractament d’aigua neta”, s’ha de transportar tota 

l’aigua que entra a la fàbrica fins a un gran dipòsit que abasteix totes les 

necessitats. El dipòsit està ubicat dins la nau. Abans d’arribar al dipòsit s’ha de 

filtrar l’aigua per eliminar les impureses.  

El segon apartat, “Connexions entre les etapes”, és un dels més importants del 

projecte. Per tal de fer-ho més entenedor es dividirà en dues parts. 

Per un banda es tractarà la connexió entre el dipòsit i el púlper. La particularitat 

d’aquesta connexió és que tot el volum d’aigua necessari s’ha de transportar en 

5 minuts. La brevetat d’aquesta connexió és conseqüència de llençar les bales de 

fibra un cop el púlper ja conté tota l’aigua necessària per a començar el procés. 

Aleshores, com més ràpid s’ompli el púlper, més temps es pulpejarà la pasta i 

més qualitat tindrà el paper resultant.  

Per altre banda, s’estudia el transport de l’aigua neta fins a cada un dels 

processos que en necessiten. La canonada comença a la base del dipòsit i 

mitjançant una bomba es transporta per una canonada comuna i es van desviant 

ramals cap a cada una de les etapes. 

En el tercer apartat, que és el de “Filtració i circuit d’aigua reciclada”, es tracta la 

recollida, la filtració i el transport de l’aigua provinent del premsat. L’aigua es 

recull en unes safates situades a sota de les premses i es transporta cap a la 

planta baixa, llavors es fa passar per un filtre. Seguidament es bombeja i es 

desvia el 10% cap a la depuració. El volum restant es reutilitza i arriba fins a la 

Formació del Full. 
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L’últim apartat d’aquest capítol, “Circuit d’aigua depurada”, tracta el transport de 

l’aigua ja depurada fins a la claveguera. Des d’aquesta claveguera l’aigua es 

vessa al riu. El volum d’aigua depurada és de 5m3/h.  

2.2. Transport i tractament de pasta 

El “Transport i tractament de pasta” és el nucli del procés. També és el que té 

majors dificultats a l’hora de trobar certs valors i sobretot en l’elecció dels 

elements i del tipus de bomba.  

Està format per un únic apartat, “Connexions entre les etapes”, que conté 

diversos circuits. Bàsicament es tracta de veure com es transporta la pasta des 

de l’inici, al púlper, fins a l’entrada de la Formació del Full. En cada una de les 

màquines hi ha una pèrdua de càrrega important. 

En primer lloc es transporta la pasta del púlper, que està a una concentració del 

16%, fins a la Dilució1. Això serà un petit apartat en el qual no caldrà cap 

bomba. Seguidament hi haurà un segon circuit que començarà a la Dilució1 i 

acabarà a la Dilució2. En aquest tram la concentració serà del 5%. L’últim  

començarà a la Dilució2 i acabarà ja a la Formació del Full. En aquest últim 

circuit la concentració serà del 2,5%. Els últims dos circuit, que són els més 

importants requeriran l’ús de bombes i elements de control i mesura. 

En tot aquest circuit el cabal serà constant. Hem definit aquests circuit perquè en 

la Dilució1 i la Dilució2 hi ha aportació d’aigua. Aquest fet canvia les propietats i 

els càlculs de les canonades. Per aquest motiu s’han fet aquestes divisions. 

2.3. Alimentació de la caldera i circuit de vapor 

En el tercer grup hi trobarem dos apartats. 

En el  “Circuit i descalcificació d’aigua per a la caldera” es resol la problemàtica 

de transportar l’aigua des del dipòsit fins a la caldera. Tot i que el circuit de 

vapor és tancat, sempre hi ha un petit volum de fugues en el trajecte. Per tant, 

s’ha d’anar reposant l’aigua que es perd. En aquest transport l’aigua ha de 

passar per un descalcificador per treure tota la calç possible i no danyar els 

equips i les canonades per on ha de passar. S’ha de vigilar amb la pressió 

d’entrada al descalcificador, ja que té una caiguda de pressió molt elevada i s’ha 

de complir amb la pressió mínima de treball.  

En el “Circuit de vapor i aigua condensada” es tracta tot allò referent al vapor, 

producció i distribució. EL vapor ha d’arribar als corrons de la sequeria en estat 

gasós a una pressió de 3bar i una temperatura d’uns 131ºC. El cabal ha 

transportar és de 2000kg de vapor per hora. Ha d’arribar a una velocitat de 

10m/s. A la sortida dels corrons l’aigua surt en estat líquid a una pressió d’uns 

0,2bar i una temperatura de 100ºC. En el retorn cap a la caldera el mètode de 

càlcul és idèntic que en l’aigua neta. En quan al vapor, els càlculs són una mica 

diferents. També s’ha de tractar el tema dels aïllaments al llarg de les 

canonades. Finalment s’han d’escollir la bomba i els diversos elements que 

componen el circuit. 

S’ha de tenir en compte que la caldera està situada a la planta baixa, per raons 

de seguretat i manipulació, però la sequeria està al pis de sobre. 
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2.4. Producció i distribució d’aire comprimit 

El quart grup tindrà un únic apartat que és el de “Producció i distribució d’aire 

comprimit”. En aquest apartat s’estudia tant el transport de l’aire comprimit fins 

als punts de consum com la pròpia producció del fluid.  

Es necessiten uns 250m3/h. El compressor donarà una pressió de 7bar. Els punts 

de consum són els pistons de les premses, les vàlvules reguladores de pressió 

del circuit de pasta i els guiadors de la formació del full, de les premses i del 

secat i. La pressió als pistons és de 5bar i a la resta d’elements la pressió ha de 

ser de 2bar. 

La temperatura de l’aire comprimit mai ha de superar els 30ºC. Si és necessari 

instal·larem un refrigerador. La velocitat màxima admissible és de 10m/s. Per 

sobre d’aquesta velocitat augmenten molt les pèrdues de càrrega i es produeixen 

molts sorolls. 
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CAPÍTOL 3: 

TRANSPORT I 

TRACTAMENT 

D’AIGÜES 

En aquest capítol, tal i com el seu nom indica, s’estudia el transport i el 

tractament dels diversos tipus d’aigües que s’usen en una indústria paperera. Hi 

trobem aigua neta que prové directament de l’escomesa, aigua barrejada amb 

pasta en altes concentracions, aigua barrejada amb pasta a baixes 

concentracions, aigua barrejada amb restes de pasta, etc. 

Cada tipus d’aigua té unes característiques diferents i, per tant, els elements, 

bombes i materials per a cada una són diferents. També difereixen els mètodes 

d’estudi, les fórmules i els coeficients de fricció, entre d’altres. 

3.1. Circuit i tractament d’aigua neta 

Aquest apartat arrenca just a l’escomesa d’aigua i finalitza en el moment en que 

la canonada descarrega l’aigua tractada al dipòsit. S’analitzarà el filtre a usar, el 

tipus i dimensions de les canonades, els accessoris necessaris i les seves pèrdues 

de càrrega, el tipus i la potència de la bomba a instal·lar, etc. 

3.1.1. Dades de partida 

Entraran per l’escomesa general 55,10m3/h a una pressió absoluta de 2,5bar. 

L’escomesa està soterrada i la canonada surt a la superfície per a poder passar 

pel filtre. L’aigua es transporta fins a un dipòsit que es troba aproximadament a 



Pau Alonso Henze  

 - 20 - 

13,50m de distància. El fluid es descarrega lliurement a un dipòsit que té el seu 

punt màxim a uns 9m d’alçada respecte el nivell del terra.  

Es col·loca un filtre de partícules a l’inici de la canonada que filtra tot el cabal. 

L’entrada i la sortida del filtre es troba a 45cm d’alçada respecte del terra. 

Aquest filtre està protegit de les inclemències meteorològiques, així, com els 

diversos aparells de mesura i control. El filtre no permet el pas de partícules amb 

un diàmetre superior a les 50m. Aquest és el màxim diàmetre permès per 

considerar l’aigua prou neta per a la posterior fabricació de paper i pel seu ús en 

la caldera. 

Per últim, malgrat la pressió de subministrament de l’aigua, s’ha d’estudiar la 

instal·lació d’una bomba per a superar les diverses pèrdues de càrrega i per a 

superar l’alçada desitjada. La bomba s’instal·larà a l’interior de la nau per a 

protegir-la millor. 

Inicialment el dipòsit conté uns 90m3. El volum emmagatzemat serveix per 

afrontar possible talls en el subministrament. El subministrament d’aigua és 

constant, però, el consum no ho és. Per exemple, en el moment d’omplir el 

púlper es necessita força aigua en poc temps i amb aquesta reserva es pot cobrir 

aquesta i d’altres necessitats puntuals. 

El contracte amb l’empresa subministradora d’aigua fixa el cabal i la pressió de 

subministrament. El marge de tolerància de la pressió és del 5%. El cabal a 

subministrar és de 55,1m3/h en condicions normals, però, tenim la possibilitat 

d’augmentar el consum en moments puntuals durant un període no superior a 

les 2 hores. 

També s’inclou una clàusula per la qual l’empresa subministradora es compromet 

a no tallar el subministrament  per un període de temps superior a dues hores. Si 

el tall és superior a aquestes dues hores, l’empresa rebrà una compensació 

econòmica proporcional a les pèrdues generades per aquesta circumstància. 

El dipòsit tindrà unes dimensions de 4m de diàmetre i 9m d’alçada. Però el nivell 

d’aigua arribarà fins als 8,5m. El volum emmagatzemat és d’uns 107m3. Aquest 

volum permet afrontar un possible tall en el subministrament de gairebé 2 hores. 

 

Taula 2. Dades de partida. 

Psub 1,5bar 

V  55,10m3/h 

 

L’aigua és descarregada a un dipòsit que estarà a uns 9 metres d’alçada. La 

pressió i velocitat en aquest punt no cal que siguin elevades. Només han 

d’assegurar el correcte transport del fluid. 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 3 vàlvules de seient 

 1 vàlvula reguladora de cabal 

 1 manòmetre 
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 1 filtre 

 1 vàlvula antiretorn 

 1 cabalímetre 

 

L’estudi es fa en dos trams. El primer va des de l’escomesa fins l’entrada de la 

bomba (tram 1-2) i el segon des de la sortida de la bomba fins a la descàrrega 

(tram 3-4). Les dues canonades tenen les mateixes característiques. 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del circuit d’aigua neta. 

 

3.1.2. Disseny de les canonades 

Les canonades són de fundició de ferro amb un recobriment antioxidant. Les 

unions es realitzen mitjançant brides abans i després de cada element, Les 

unions entre tubs i corbes van soldades, però, sense brides. Aquest material és 

suficient per resistir les baixes pressions de l’aigua a transportar. No ha de 

resistir sobrepressions o canvis bruscos durant el funcionament. Per aquestes 

raons i també pel menor preu respecte d’altres materials, com per exemple l’acer 

inoxidable, aquest és el material més adequat. Aquest tipus de metall ofereix una 

gran relació qualitat-preu. Té com a principals avantatges la possibilitat de trobar 

una gran diversitat de diàmetres al mercat, un millor preu pel que fa a peces de 

transició tipus colzes, tes o reduccions i una alta durabilitat i protecció contra la 

corrosió, els impactes i les sobrepressions.  

No s’ha escollit un material plàstic perquè degut al seu coeficient de dilatació 

podrien produir-se esquerdes pels canvis de temperatura. 

Xarxa d’aigua potable 
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El traçat d’aquesta canonada és inicialment soterrat a una profunditat de mig 

metre i posteriorment surt a l’exterior a una alçada de mig metre. S’instal·la a 

prop del mur que limita la propietat. La canonada està ancorada al terra i al mur. 

En el tram ascendent es fixa a la paret exterior del dipòsit. 

La velocitat teòrica de l’aigua es fixa a 1,5m/s per a 55,10m3/h. Aquest valor és 

un estàndard molt usat a la indústria paperera. La velocitat fixada no genera cap 

problema a la canonada ja que el material escollit aguanta aquests valors de 

velocitat sense problemes. Determinarem el diàmetre mitjançant la següent 

fórmula: 

 

 
2

4
DcV 

  (1) 

 

Sent, 

V: cabal del fluid (m3/s) 

c: velocitat del fluid (m/s) 

D: diàmetre de la canonada (m) 

 

El diàmetre comercial escollit de la canonada és de 120mm. Un cop escollit el 

diàmetre comercial s’ha de calcular la velocitat real del fluid. 

Havent calculat el diàmetres per a tota la canonada, s’agafa el diàmetre 

comercial més proper que és el definitiu. A continuació es mostra una taula amb 

el diàmetre normalitzat, el cabal i la velocitat real. Al Capítol 1 de l’Annex A, es 

mostra detalladament cadascun dels càlculs: 

 

Taula 3. Cabal, velocitat i diàmetre. 

V  (m3/s) c(m/s) D(mm) 

0,0167 1,35 120 

 

 
 

En els períodes que la canonada hagi de transportar 90m3/h, la velocitat del fluid 
serà de 2,21m/s. 

També calcularem el número de Reynolds, amb la fórmula següent: 

 

 





Dc
Re  (2) 
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Sent, 

Re: número de Reynolds (adimensional) 

: densitat del fluid (kg/m3) 

: viscositat dinàmica (kg/m·s) 

 

El Reynolds a 60m3/h té un valor de 162000 i a 90m3/h és de 265200. Per tant, 

en ambdós casos estem treballant en règim de flux turbulent. 

A partir d’aquest punt, els càlculs es fan referents a 90m3/h ja que genera més 

pèrdues i, per tant, la potència de la bomba haurà de ser major. 

L’obtenció del factor de fricció es farà mitjançant la fórmula de Haaland: 

 

 

































Re

9,6

7,3
log8,1

1
11,1

D

f


 (3) 

 

Sent, 

: rugositat absoluta (mm) 

D: diàmetre de la canonada (mm) 

f: factor de fricció (adimensional) 

 

La rugositat absoluta () de la fundició de ferro és de 0,25mm. 

Una vegada s’ha escollit el diàmetre comercial i el factor de fricció, es  calcula la 

pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la següent fórmula: 

 

 elementsf h
g

c
k

D

L
fh 












2

2

 (4) 

 

Sent, 

hf: altura de pèrdues (m.c.a.) 

L: longitud del tram (m) 

k: constant de pèrdua dels accessoris (colzes, filtres, vàlvules...) 

helements: altura de pèrdues dels elements 

 

El filtre genera una pèrdua de càrrega important. El fluid en passar pels petits 

orificis de la malla del filtre perd pressió i això es tradueix en una pèrdua de 

càrrega. 
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A l’apartat 1.1 de l’Annex A s’especifica la pèrdua de càrrega per fricció de la 

canonada i la pèrdua de càrrega provocada pels accessoris. A la següent taula 

s’indica les pèrdues de càrrega per cada tram: 

 

Taula 4. Pèrdues de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-2 3,38 

3-4 1,58 

 

3.1.3. Elecció d’aparells  

Segons les condicions de treball i les condicions prèvies marcades per la fabrica, 

els aparells escollits són els següents: 

 Vàlvules de seient 

Les vàlvules de seient són SAMSON TIPO 3353 DN120. Són vàlvules de diàmetre 

nominal 120mm, fabricades en acer inoxidable. La obertura o tancament de la 

vàlvula es realitza mitjançant un volant que permet  regular la obertura de la 

vàlvula. La pressió màxima és de 16 bar. Per tant, aguanta la pressió d’aquest 

fluid. S’ha escollit aquest tipus de vàlvules perquè tot i tenir un coeficient de 

pèrdues elevat, permet regular amb molta exactitud la obertura de la vàlvula i el 

cabal que hi passa. La unió es farà amb brides. 

 Vàlvula reguladora de cabal 

És una Honeywell VR300 DN120. La unió es farà amb brides. Serà de fundició 

amb les parts interiors d’acer inoxidable. La pressió mínima és de 0,7bar i la 

màxima 16bar. El sistema està entre aquests dos valors. El seu pes és de 41kg. 

 Manòmetre 

És un NOVAFIMA 100-6K G½”. Arriba fins a pressions manomètriques de 6bar. 

La rosca és de ½”. Les pèrdues de càrrega associades al manòmetre es deu a la 

“T” que s’ha d’instal·lar per a poder roscar el manòmetre. 

 Vàlvula antiretorn 

L’element escollit és una vàlvula antiretorn de clapeta DN120 1131-SS. Té un 

diàmetre nominal de 120mm. La clapeta permet el flux en una direcció i 

l’impedeix en l’altra.  

 Cabalímetre 

És un SIEMENS MAGFLO del model MAG 1100 F. Té un diàmetre de 120mm. 

Aguanta pressions de fins a 40bar. 

 Filtre 

És de la marca Hydrotech i és el model 802. És un filtre de tambor giratori que 

filtra mecànicament. Està fabricat en la seva totalitat d’acer inoxidable. El model 

escollit pot filtrar fins a 40l/s amb un diàmetre de partícules de 30m.  L’aigua 
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flueix per gravetat des de l’interior del tambor cap a l’exterior. Els sòlids se 

separen de l’aigua per la malla micromètrica d’acer inoxidable.  

Aquest filtre està tancat hermèticament, per tant, no està a pressió atmosfèrica. 

L’alçada de pèrdues és de 0,4m.c.a. Aquest valor de pèrdues és petit tenint en 

compte que es tracta d’un filtre d’aquestes dimensions. La pèrdua de càrrega es 

deu a la fricció que genera la malla sobre el fluid al passar pels seus orificis.  

A mesura que la malla es cobreix de sediments, es produeix un augment de la 

pèrdua de càrrega i perd eficiència. En aquest punt, s’activa l’autorentat que 

retira els sòlids de la malla. Les impureses es porten a la safata recol·lectora que 

els condueix a l’exterior. 

Aquest filtre és molt ràpid i fàcil d’instal·lar perquè té un disseny compacte. 

Ocupa molt poc espai i té una fàcil accessibilitat a tots els elements. Es pot 

canviar el diàmetre de la filtració canviant els panells de la malla. La malla està 

fabricada en acer inoxidable AISI 316L. 

 

 

Figura 4. Imatge del sistema de filtració. 
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Figura 5. Esquema d’entrades i sortides del filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Filtre Hydrotech. 
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3.1.4. Elecció de la bomba 

La bomba que s’instal·la és una bomba centrífuga horitzontal de rodet tancat. 

Aquest tipus de bomba és la més adequada per a moure un volum important 

d’aigua neta a una alçada relativament baixa. El tipus de rodet depèn del fluid a 

transportar. En aquest cas es tracta d’aigua neta i el rodet tancat és l’ideal per a 

aquesta aplicació. 

Amb les dades obtingudes a l’apartat de Disseny de la canonada, es calcula la 

pressió a l’entrada de la bomba i la pressió necessària a la sortida d’aquesta. Per 

a obtenir aquests paràmetres s’utilitza el Principi de Bernouilli: 

 

 21

2

222

2

111
2

1

2

1
 fhgczgPczgP   (5) 

 

Sent, 

P: pressió (Pa) 

z: alçada relativa (m) 

hf1-2: alçada de pèrdues (m) 

 

Aplicant aquesta equació s’obté P2 i P3. 

 

Taula 5. Pressions d’entrada i sortida de la bomba. 

P2(kPa) P3(kPa) 

57,98 125,37 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid. S’aplica la Equació General de Bernouilli de la següent forma: 
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Sent, 

H: alçada útil (m) 

 

L’alçada a proporcionar per la bomba és de 6,87m. Com que la majoria del 

temps la bomba ha de transportar 60m3/h, l’alçada a proporcionar disminueix. 

Per tant, s’escull la bomba en les condicions més desfavorables, així és segur que 

no hi haurà problemes en cap de les diverses situacions que es poden presentar. 
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La potència útil de la bomba es calcula amb la següent fórmula: 

 

 HVgNu    (7) 

 

Sent, 

Nu: potència útil de la bomba (W) 

 

Segons l’equació (7) s’obté la potència eficaç de la bomba que és de 1684,75W. 

Per tant, la bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el ST4 80-

16/30.  

Tal i com s’observa en el primer Capítol de l’Annex B, aquesta bomba és capaç 

de transportar 90m3/h a una alçada de 7,8m. Aquesta alçada assegura que el 

fluid arribi al dipòsit. La potència de la bomba és de 2,2kW. El rendiment de la 

bomba en aquestes condicions és del 82%. Per tant, la potència transmesa al 

fluid és de 1804W. Aquesta potència és superior a la potència calculada 

prèviament, per tant, la bomba és suficient per a complir les necessitats. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant. 

3.2. Connexions entre les etapes 

Les connexions entre les diferents etapes del sistema és un dels apartats més 

importants del treball. Bàsicament es divideix en dues parts. Una és la aportació 

d’aigua neta al púlper. L’altra és el transport de l’aigua fins a cada una de les 

etapes que ho requereixin. 

3.2.1. Dades de partida 

El transport d’aigua neta es divideix en dos circuits. Per una banda s’estudia el 

transport d’aigua fins el púlper. Per altra banda, s’estudia l’aportació d’aigua fins 

a la Dilució1, la Dilució2 i la Formació del Full. 

 

Circuit de transport d’aigua fins al púlper: 

La canonada comença a la base del dipòsit i finalitza al púlper situat a la primera 

planta. Aquesta connexió té la particularitat de que el flux no és constant. En el 

púlper s’introdueixen uns 1000kg de fibres cada hora i necessita una aportació 

inicial de 6,25m3 de forma gairebé instantània. Per tant, en un espai de temps 

relativament curt (5 minuts) s’han d’introduir 6,25m3. Després, durant els 55 

minuts restants la connexió es tanca mitjançant diverses vàlvules. Fent una 

senzilla regla de tres, observem que el circuit ha de tenir un cabal de 75m3/h 

durant els 5 minuts que treballi. D’aquesta manera aconseguim introduir el 

volum d’aigua desitjat al púlper en 5 minuts. 

Per a realitzar els càlculs tenim en compte la situació més desfavorable. La pitjor 

situació és que el dipòsit estigui pràcticament buit. En general, no s’ha d’arribar a 



 Sistemes energètics d’una empresa paperera 

 - 29 - 

aquest punt, però, en cas de produir-se un tall en el subministrament d’aigua es 

pot arribar a aquest extrem. Per aquesta raó l’embocadura de les canonades se 

situa a la part més baixa del dipòsit. L’alçada d’aigua dins el dipòsit a efectes de 

càlcul és zero. Com que a la realitat hi haurà 9m d’aigua aproximadament, la 

bomba estarà una mica sobredimensionada i no hi haurà cap problema. La 

velocitat i la pressió inicial de l’aigua és zero ja que el primer punt es fixa en la 

superfície lliure del fluid. 

A l’entrada del púlper l’aigua es descarrega lliurement i no hi ha cap restricció en 

quant a la velocitat.  

Aquest circuit es divideix en dos trams clarament diferenciats. El primer s’inicia 

en la superfície del fluid dins del dipòsit i acaba a l’entrada de la bomba. El segon 

va des de la sortida de la bomba fins a la descàrrega al púlper. 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 4 vàlvules de seient 

 1 vàlvula reguladora de cabal 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema del transport d’aigua fins al púlper. 

 

 

Circuit de transport d’aigua 

El segon circuit de transport d’aigua està compost per una canonada principal 

amb tres derivacions que arriben fins a la Dilució1 (13,75m3/h), la Dilució 2 

(20m3/h) i  la Formació del full (15m3/h). En aquests tres casos el transport és 
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constant. L’embocadura del dipòsit és igual que en la connexió anterior i les 

condicions de l’aigua dins el dipòsit també. Per evitar utilitzar tres canonades per 

separat, la qual cosa implicaria utilitzar 3 bombes, una per a cada canonada, 

s’instal·larà una sola canonada comuna que anirà passant pel costat de cada una 

de les etapes a abastir.  

Quan la canonada passa pel costat de la dilució1 hi ha una derivació en forma de 

“T” cap a aquest punt. La canonada principal continua cap a la següent etapa on 

succeeix el mateix. Finalment, el tub arriba a la tercera i última etapa on finalitza 

el circuit.  

Cada vegada que hi ha una derivació el diàmetre de la canonada principal 

disminueix, perquè el cabal també disminueix. 

L’aigua a la Dilució1 i a la Dilució2 no té cap requisit de pressió ni de velocitat, 

però, a la Formació del Full l’aigua ha d’arribar amb una velocitat mínima de 

1m/s. 

Aquest disseny de canonada principal i ramals presenta una sèrie d’avantatges 

respecte l’opció d’instal·lar tres canonades independents. En primer lloc, es 

facilita la instal·lació i es redueix feina, ja que, no cal triplicar el treball. En segon 

lloc, es minimitzen els costos perquè s’estalvia dues bombes i molts metres de 

canonada amb els colzes, brides i accessoris corresponents. Per últim, es 

redueixen notablement les pèrdues de càrrega i fa que la potència total 

instal·lada sigui menor que la suma de les tres bombes que s’haguessin hagut 

d’instal·lar. 

En el tram 1-7 el cabal és la suma dels tres cabals, ja que és el tram comú. El 

cabal d’aquest tram és de 48,75m3/h. A la primera derivació 13,75m3/h es 

desvien cap al tram 7-8 que arriba a la dilució1. Pel tram comú 7-9 hi circulen 

35m3/h. En la segon derivació marxen 20m3/h cap a la dilució2 pel tram 9-10. 

L’últim tram de la canonada és el 9-11 per on hi passen 15m3/h fins a la 

formació del full. 

 

Taula 6. Cabals per tram. 

Tram V (m3/h) 

1-5 48,75 

6-7 48,75 

7-8 13,75 

7-9 35 

9-10 20 

9-11 15 

 

 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 12 vàlvules de seient 

 3 vàlvules reguladores de cabal 
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Figura 8. Esquema del transport d’aigua a les diverses etapes. 
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3.2.2. Disseny de les canonades 

Les canonades són d’acer inoxidable. En aquest apartat s’ha d’usar aquest 

material per diverses raons. El primer motiu és el d’assegurar que el material no 

s’oxidarà i, per tant, tindrà una vida útil molt llarga. En segon lloc, amb aquest 

material es redueixen molt les pèrdues de càrrega per fricció, Així, la bomba ha 

instal·lar haurà de ser menys potent i ens estalviem força diners. Es poden 

produir sobrepressions o depressions si alguna de les màquines o de les etapes 

té alguna avaria, amb aquest material no tindrem problemes. Al estar instal·lat a 

l’interior de la nau, per on hi circulen carretons elevadors i altres vehicles hi ha 

un cert risc d’impactes que aquest material pot resistir. Hi poden haver 

vessament de productes químics. Aquest material resisteix la majoria de 

productes químics corrosius a diferència d’altres. Per últim, els trams que 

circulen a prop de la caldera i de la zona de secat estan sotmeses a temperatures 

importants (50-80ºC). Aquestes temperatures durant un llarg període de temps 

acabarien fent malbé les canonades si aquestes fossin de plàstic.  

Les unions de les canonades van soldades mitjançant brides. Aquestes són 

necessàries abans i després de cada element i en les derivacions. 

 

Circuit de transport d’aigua fins al púlper 

El primer circuit s’inicia a la base del dipòsit i fixada a terra. Quan arriba al costat 

de la paret es fixa a la paret fins arribar al sostre de la primera planta. Després 

fa tot el recorregut pel costat de la paret i pel sostre fins al moment que arriba al 

púlper. Llavors segueix ancorada al sostre i baixa lliurement fins al púlper. 

Aquest circuit està dividit en dos trams. En el tram d’aspiració es fixa una 

velocitat teòrica de 1m/s i en el d’impulsió augmenta fins els 1,5m/s. Aquesta 

diferència de velocitats es degut al propi funcionament de les bombes 

centrífugues i , per tal, de reduir les pèrdues per fricció. 

Es determina el diàmetre mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre d’aquest trams, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i 

la velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 1, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 7. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/s) c(m/s) D(mm) 

1-2 0,02083 1,04 160 

3-4 0,02083 1,57 130 

 

Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2).  

El Reynolds té un valor de 166.400 pel tram 1-2 i de 204.100 pel tram 3-4. Per 

tant, està en règim de flux turbulent en els dos casos. 

Una vegada s’ha escollit el diàmetre comercial adequat i el número de Reynolds, 

es calcula la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la següent fórmula: 
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            (8) 

 

 

Aquesta fórmula és la mateixa que l’equació número (4), però menyspreant la 

pèrdua de càrrega del filtre, ja que en aquest cas, no n’hi ha. 

En quant als paràmetres que hi apareixent, dir que el factor de fricció s’obté 

mitjançant la fórmula de Haaland (3), essent, en aquest cas, la rugositat 

absoluta de l’acer inoxidable () igual a 0,015mm. 

A l’apartat 1.2 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris.  

A la següent taula s’indiquen les pèrdues de càrrega totals obtingudes en l’annex 

A, apartat 1.2.: 

 

Taula 8. Pèrdues de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-2 1,30 

3-4 3,54 

 

Circuit de transport d’aigua 

El segon circuit està dividit en 6 trams.  

El traçat d’aquest segon circuit s’inicia a la base del dipòsit i fixada a terra. Quan 

arriba al costat de la paret es fixa a la paret fins arribar al sostre de la planta 

baixa. Després fa tot el recorregut pel costat de la paret i pel sostre fins al 

moment que puja a la primera planta. Aquí la canonada puja pel costat de la 

paret i finament es connecta amb la màquina de la Formació del Full.  

En el tram d’aspiració es tria una velocitat teòrica de 1m/s i en el d’impulsió 

augmenta fins els 1,5m/s. Aquesta diferència de velocitats és deguda al mateix 

motiu que en el circuit anterior. 

Seguidament es determinen tots els diàmetres amb la fórmula (1). 

S’escull el diàmetre comercial més proper als resultats obtinguts. A continuació 

es mostra una taula amb el diàmetre, el cabal i la velocitat reals. A l’Annex A, en 

el Capítol 1, es mostra detalladament cadascun dels càlculs: 
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Taula 9. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/s) c(m/s) D(mm) 

1-5 0,01354 1,02 130 

6-7 0,01354 1,42 110 

7-8 0,00382 1,35 60 

7-9 0,00972 1,53 90 

9-10 0,00556 1,44 70 

9-11 0,00417 1,47 60 

 

Es calcula el número de Reynolds per a cada tram, amb la fórmula (2). Els 

números de Reynolds de tots els trams són superiors a 5000. Per tant, tots 

treballaran en règim turbulent. Les xifres exactes de cada un es poden consultar 

al Capítol 1 de l’Annex A. 

Es calcula la pèrdua de càrrega total de cada tram amb la fórmula (8). Essent, el 

factor de fricció de cada canonada l’ obtingut amb la fórmula de Haaland (3) i la 

rugositat absoluta de l’acer inoxidable ()de 0,015mm. 

A l’apartat 1.3 de l’Annex A s’especifiquen cada una de les pèrdues de càrrega 

per fricció de la canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A 

la següent taula s’indiquen les pèrdues de càrrega totals: 

 

Taula 10. Pèrdues de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-5 1,26 

6-7 2,86 

7-8 2,20 

7-9 2,83 

9-10 2,61 

9-11 3,09 

 

3.2.3. Elecció d’aparells 

Com que els aparells utilitzats en els dos circuits que transporten aigua són  els 

mateixos, només s’explicaran una vegada especificant els diversos diàmetres a 

usar. 

 Vàlvules de seient 

Són SAMSON TIPO 3353. Hi haurà 4 vàlvules de DN60, 2 de DN70, 2 de DN90, 2 

de DN110, 6 de DN130 i 2 de DN160.  Són vàlvules fabricades en acer 

inoxidable. La obertura o tancament de la vàlvula es realitza mitjançant un 

volant que permet  regular la obertura de la vàlvula. La pressió màxima és de 16 
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bar, per tant, aguanta la pressió d’aquest fluid. S’ha escollit aquest tipus de 

vàlvules perquè tot i tenir un coeficient de pèrdues elevat, permet regular amb 

molta exactitud la obertura de la vàlvula i el cabal que hi passa. La unió es farà 

amb brides a l’entrada i la sortida de cada una de les vàlvules. 

 Vàlvules reguladores de cabal  

Són Honeywell VR300. Hi haurà una vàlvula de DN60, una de DN70, una de 

DN130 i una altra de DN160. Les unions es faran amb brides. Seran de fundició 

amb les parts interiors d’acer inoxidable. La pressió la màxima  admissible és de 

16bar. El sistema estarà sempre per sota d’aquest valor màxim. El seu pes varia 

entre 27 i 41kg. 

3.2.4. Elecció de les bombes 

La elecció de la bomba es fa circuit a circuit.  

 

Circuit de transport d’aigua fins al púlper 

La bomba que s’ha d’instal·lar és una bomba centrífuga horitzontal de rodet 

tancat.  

Amb les dades obtingudes a l’apartat de Disseny de la canonada, es calcula la 

pressió a l’entrada de la bomba i la pressió necessària a la sortida d’aquesta. Per 

a obtenir aquests paràmetres s’usa el Principi de Bernouilli (5). 

Aplicant aquesta equació obtenim P2 i P3. 

 

Taula 11. Pressions d’entrada i sortida de la bomba. 

P2(kPa) P3(kPa) 

-12,75 115,66 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid, aplicant la Equació General de Bernouilli (6) entre els punts 2 i 3.  

L’alçada proporcionada per la bomba ha de ser de 13,09m.c.a.  

La potència útil de la bomba es calcula amb la fórmula (7) i té un valor de 

2675,27W.  

La bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el ST2 50-13/55. 

Es poden veure les dades tècniques al primer Capítol de l’Annex B. Aquesta 

bomba es capaç de transportar 75m3/h a una alçada de 16,5m. Amb aquesta 

alçada ens assegurem que el fluid arriba al dipòsit. La potència de la bomba és 

de 4kW. El rendiment de la bomba en aquestes condicions és del 73%. Per tant, 

la potència transmesa al fluid és de 2920W. Aquesta potència és superior a la 

potència que havíem calculat prèviament, per tant, la bomba és suficient per a 

complir les necessitats. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant. 
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Circuit de transport d’aigua  

Per a l’elecció de la bomba que porta l’aigua fins a les etapes se segueix el 

mateix model de càlcul que a l’apartat anterior. Com que aquest circuit té 

diverses derivacions, s’escull la derivació amb més pèrdues de càrrega per a 

efectuar els càlculs.  

En aquest cas el tram més desfavorable és el 9-11 i també és el que té un 

desnivell real més elevat. Per a calcular l’alçada de pèrdues per fricció des de la 

sortida de la bomba fins al punt 11 s’han de sumar les pèrdues dels trams 6-7, 

7-9 i 9-11. Aquesta suma dóna una alçada de pèrdues en el tram 6-11 de 

8,78m.c.a. 

Per tant, els càlculs es fan des del dipòsit fins al punt 11. La bomba ha instal·lar 

és del mateix tipus que en el circuit anterior. 

Aplicant la equació (5) s’obtenen els següents resultats: 

 

Taula 12. Pressions d’entrada i sortida de la bomba 

P5(kPa) P6(kPa) 

-12,36 143,52 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid. S’aplica la Equació General de Bernouilli (6) entre els punts 5 i 6. 

L’alçada proporcionada per la bomba és de 15,89m.c.a.  

La potència útil de la bomba es calcula amb la fórmula (7). 

La potència útil de la bomba ha de ser de 2110,87W.  

La bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el ST2 50-13/40. 

Es poden veure les dades tècniques al primer Capítol de l’Annex B. Aquesta 

bomba es capaç de transportar 48,75m3/h a una alçada de 16,3m. Amb aquesta 

alçada ens assegurem que el fluid arriba al dipòsit. La potència de la bomba és 

de 3kW. El rendiment de la bomba en aquestes condicions és del 73%. Per tant, 

la potència transmesa al fluid és de 2190W. Aquesta potència és superior a la 

potència que havíem calculat prèviament, per tant, la bomba és suficient per a 

complir les necessitats. 

Tot i que sembla que la bomba és una mica justa, hem de recordar que s’ha fet 

el càlcul en el moment més desfavorable, quan el dipòsit està gairebé buit. La 

gran majoria del temps, per no dir sempre, el dipòsit tindrà un nivell superior a 

la meitat del volum total, llavors la bomba anirà sobrada. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant, en qualsevol condició. 

3.3. Filtració i circuit d’aigua reciclada  

L’objectiu d’aquest apartat és transportar l’aigua que cau a les safates de les 

premses, a la planta superior, fins a l’entrada de la depuració o bé fins a la 

formació del full. L’alçada d’aigua a les safates serà d’uns 20cm, així ens 
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assegurem d’arrossegar totes les impureses i evitar les acumulacions, que 

podrien taponar l’embocadura. L’aigua provinent del premsat s’ha de netejar 

mitjançant uns filtres. Després, un 10% marxa cap a la depuració i la resta es 

transporta cap a l’etapa de formació del full, per tal de diluir més la concentració 

de pasta. 

3.3.1. Dades de partida 

El tret diferencial d’aquesta aigua és que conté fibres en suspensió. El cabal a 

transportar serà de 50m3/h. L’alçada de la primera planta respecte de la planta 

baixa és de 4,5m. 

L’aigua es recull en unes safates, a pressió atmosfèrica, situades a sota de les 

premses. Aquestes tenen una embocadura que comunica amb una canonada que 

baixa fins a la planta baixa. En aquest circuit s’ha d’escollir el filtre adequat. 

Aquest ha de filtrar 50m3/h amb un diàmetre màxim de 50m. Després de 

passar el filtre, s’avalua la necessitat d’instal·lar una bomba per augmentar 

l’energia del fluid. El 10% del fluid filtrar s’envia cap a la depuració. Això és 

necessari per tal de mantenir l’aigua del circuit en bones condicions i regenerar-

la. La resta d’aigua, uns 45m3/h, es reutilitzarà i s’enviarà cap a la formació del 

full.  

Les petites partícules que hi poden haver en suspensió no representen cap 

problema ja que aquesta aigua prové del premsat, que és la operació posterior a 

la formació del full. La formació del full està situada a la primera planta i la 

filtració a la planta baixa, per tant, s’ha de superar aquesta alçada amb la 

instal·lació d’una bomba. A la formació del full l’aigua a d’arribar amb una 

velocitat mínima de 1m/s. 

El circuit es divideix en quatre trams. El primer va des de les safates fins a 

l’entrada de la bomba. El segon des de la sortida de la bomba fins a la T. Els 

altres dos trams s’inicien després de la T i arriben fins als punt 4 i 5 

respectivament. 

 

Taula 13. Cabals per tram. 

Tram V (m3/h) 

1-2 50 

3-4 50 

4-5 45 

4-6 5 

 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 4 vàlvules de papallona 

 4 vàlvules de seient 

 1 vàlvula reguladora de cabal 

 1 filtre 
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 1 vàlvula antiretorn 
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Figura 9. Esquema del circuit de filtració i  d’aigua reciclada. 
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3.3.2. Disseny de les canonades 

Les canonades són d’acer inoxidable amb unions soldades mitjançant brides. 

Calen brides en l’embocadura, en les vàlvules i en el colze. Es torna a escollir 

aquest material per les mateixes raons que en l’apartat anterior. Primer es 

calculen els trams comuns (1-2 i 3-4) i després es calculen cada un dels dos 

ramals. El cabal del tram 1-2 i 3-4 és de 50m3/h. 

La canonada baixa des de l’embocadura de la safata del premsat pel costat de la 

paret. Per a fixar millor la canonada s’instal·la un suport en forma de columna de 

ferro per a que no es produeixin vibracions que facin perillar l’estructura i per 

donar-li més solidesa. Després la canonada va ancorada a terra fins a la T. En 

aquest punt la canonada que arriba fins a la depuradora segueix el traçat a poca 

distància del terra i fixada a ell fins al final. El tram que porta l’aigua reutilitzada 

es desvia fins a tocar la paret i puja ancorada a la paret. Després segueix pel 

sostre de la planta baixa fins que puja a la planta superior a l’hora de connectar 

amb la Formació del Full. 

En el tram d’aspiració s’escull una velocitat teòrica de 1m/s i en el d’impulsió de 

1,5m/s.  Es determinen els diàmetres mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre d’aquests trams, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper que és el definitiu. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre 

normalitzat, el cabal i la velocitat real. Als annexes, en el Capítol 1, es mostra 

detalladament cadascun dels càlculs: 

 

Taula 14. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/s) c(m/s) D(mm) 

1-2 0,0139 1,05 130 

3-4 0,0139 1,46 110 

 

Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2). La densitat i la viscositat 

dinàmica es podem aproximar per a l’aigua neta, ja que les fibres en suspensió 

representen una quantitat despreciable en comparació amb el volum d’aigua a 

transportar. 

El Reynolds té un valor de 136500 i 160600 per a cada un dels dos trams. Per 

tant, es treballa en règim de flux turbulent. 

Una vegada s’ha escollit el diàmetre comercial a instal·lar i el número de 

Reynolds, es calcula la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la següent 

fórmula (4). 

L’obtenció del factor de fricció es fa mitjançant la fórmula de Haaland (3). 

La rugositat absoluta de l’acer inoxidable () és de 0,015mm. 

A l’apartat 1.3 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indiquen les pèrdues de càrrega totals: 
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Taula 15. Pèrdues de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-2 1,38 

3-4 0,25 

 

Seguidament es repeteix el mateix sistema de càlcul per a cada un dels dos 

ramals de la canonada.  

El càlcul dels diàmetres es fa amb la fórmula (1) i s’aplica una velocitat teòrica 

de 1,5m/s. 

 

Taula 16. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/h) c (m/s) D (mm) 

4-5 45 1,32 110 

4-6 5 1,11 40 

 

Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2). La densitat i la viscositat 

dinàmica es podem aproximar per a l’aigua neta, ja que les fibres en suspensió 

representen una quantitat menyspreable en comparació amb el volum d’aigua a 

transportar. 

El Reynolds del tram 4-5 és de 145200 i el del tram 4-6 és de 44400. Per tant, 

estem treballant en règim de flux turbulent. 

Una vegada tinguem el diàmetre comercial seleccionat i el número de Reynolds, 

calcularem la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la següent fórmula 

(4). 

L’obtenció del factor de fricció es farà mitjançant la fórmula de Haaland (3). 

A l’apartat 1.3 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de 

les canonades i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent 

taula s’indiquen les pèrdues de càrrega dels trams 4-5 i 4-6: 

 

Taula 17. Pèrdues de càrrega per trams. 

Tram hf (m.c.a.) 

4-5 2,16 

4-6 0,41 

 

Les pèrdues de càrrega són força diferents. El tram més desfavorable en quant a 

pèrdua de càrrega és el 4-5. També és el tram amb més alçada a superar. Per 

tant, en l’apartat de l’elecció de la bomba es busca la pressió necessària en el 

punt 3, mitjançant el ramal 4-5.  
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3.3.3. Elecció d’aparells 

 Vàlvules de papallona 

 Les vàlvules de papallona són LUG de la Serie 200. Hi haurà 3 de DN130 i una 

de DN110. Són d’acer inoxidable. La obertura o tancament de la vàlvula es 

realitza mitjançant una palanca. En aquest cas s’usaran vàlvules de papallona 

perquè es tracta d’una canonada de desguàs i no es necessita tanta exactitud. 

 Vàlvula reguladora de cabal  

La vàlvula reguladora de cabal és una Honeywell VR300 DN40. La unió es farà 

amb brides. Serà de fundició amb les parts interiors d’acer inoxidable. El seu pes 

és de 27kg. 

 Vàlvules de seient  

Són SAMSON TIPO 3353. Hi haurà 2 de DN40 i 2 més de DN110.  Són vàlvules 

fabricades en acer inoxidable. La obertura o tancament de la vàlvula es realitza 

mitjançant un volant que permet  regular la obertura de la vàlvula. La pressió 

màxima és de 16 bar, per tant, aguanta la pressió d’aquest fluid. S’ha escollit 

aquest tipus de vàlvules perquè tot i tenir un coeficient de pèrdues elevat, 

permet regular amb molta exactitud la obertura de la vàlvula i el cabal que hi 

passa. La unió es farà amb brides a l’entrada i la sortida de cada una de les 

vàlvules. 

 Vàlvula antiretorn 

La vàlvula antiretorn escollida és una vàlvula antiretorn de clapeta DN130 1131-

SS. Té un diàmetre nominal de 130mm. La clapeta permet el flux en una direcció 

i l’impedeix en l’altra.  

 Filtre 

El filtre és de la marca Hydrotech i és el model 801. És un filtre de tambor 

giratori que filtra mecànicament. Està fabricat en la seva totalitat d’acer 

inoxidable. El model escollit pot filtrar fins a 20l/s amb un diàmetre de partícules 

de 30m.  L’aigua flueix per gravetat des de l’interior del tambor cap a l’exterior. 

Els sòlids se separen de l’aigua per la malla micromètrica d’acer inoxidable.  

Aquest filtre està tancat hermèticament, per tant, no està a pressió atmosfèrica. 

L’alçada de pèrdues és de 0,4m.c.a. Aquest valor de pèrdues és petit tenint en 

compte que es tracta d’un filtre d’aquestes dimensions. La pèrdua de càrrega es 

deu a la fricció que genera la malla sobre el fluid al passar pels seus orificis.  

A mesura que la malla es cobreix de sediments, es produeix un augment de la 

pèrdua de càrrega i perd eficiència. En aquest punt, s’activa l’autorentat que 

retira els sòlids de la malla. Les impureses es porten a la safata recol·lectora que 

els condueix a l’exterior. 

Aquest filtre és molt ràpid i fàcil d’instal·lar perquè té un disseny compacte. 

Ocupa molt poc espai i té una fàcil accessibilitat a tots els elements. Es pot 

canviar el diàmetre de la filtració canviant els panells de la malla. La malla està 

fabricada en acer inoxidable AISI 316L. 
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3.3.4. Elecció de la bomba 

La bomba que s’instal·la és una bomba centrífuga horitzontal de rodet tancat. 

Aquest tipus de bomba és la més adequada per a moure un volum important 

d’aigua neta a una alçada mitjana. 

Amb les dades obtingudes a l’apartat de Disseny de la canonada, es calcula la 

pressió a l’entrada de la bomba i la pressió necessària a la sortida d’aquesta. Per 

a obtenir aquests paràmetres s’utilitza el Principi de Bernouilli (5). 

Aplicant aquesta equació obtenim P2 i P3. 

 

Taula 18. Pressions d’entrada i sortida de la bomba. 

P2 (kPa) P3 (kPa) 

28,15 80,05 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid. Apliquem la Equació General de Bernouilli (6) entre els punts 2 i 3. 

L’alçada proporcionada per la bomba ha de ser de 5,30m.c.a.  

La potència útil de la bomba es calcula amb la fórmula (7). 

La potència útil de la bomba ha de ser de 722,13W.  

La bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el ST2 50-13/30. 

Es poden veure les dades tècniques al primer Capítol de l’Annex B. Aquesta 

bomba es capaç de transportar 50m3/h a una alçada de 12,5m. Amb aquesta 

alçada ens assegurem que el fluid arriba al dipòsit. La potència de la bomba és 

de 2,2kW. El rendiment de la bomba en aquestes condicions és del 72%. Per 

tant, la potència transmesa al fluid és de 1584W. Aquesta potència és superior a 

la potència que havíem calculat prèviament, per tant, la bomba és suficient per a 

complir les necessitats. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant, en qualsevol condició. 

3.4. Circuit d’aigua depurada 

En aquest apartat s’ha de dissenyar el circuit de desguàs de l’aigua provinent de 

la depuració. La depuradora no és un element de l’estudi perquè ja està 

instal·lada i no s’ha de modificar. Caldrà estudiar si és necessari instal·lar una 

bomba o bé, si la configuració de la pròpia canonada és suficient per a 

transportar l’aigua. 

3.4.1. Dades de partida 

Aquest és un senzill circuit per on hi passen 5m3/h d’aigua filtrada i depurada. 

L’aigua sortirà de la depuració amb una velocitat d’ aproximadament 1m/s i una 

pressió de 50kPa. Aquesta velocitat i pressió la subministra la mateixa 

depuradora per tal d’evacuar l’aigua depurada sense problemes. 
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La connexió amb la depuradora es troba gairebé a ras de terra. El pericó sifònic 

que recol·lecta les aigües brutes de tota la fàbrica està soterrada 59cm respecte 

del terra. Del pericó sifònic surt una canonada que connecta amb la claveguera 

que passa paral·lela al carrer per sota de la vorera de la fàbrica. 

Només s’instal·len dues vàlvules de papallona. Una a l’inici i l’altra just abans de 

la connexió amb la claveguera. 

 

 

Figura 10. Esquema del circuit d’aigua depurada. 

 

3.4.2. Disseny de la canonada 

La canonades són de fundició de ferro amb un recobriment antioxidant. Les 

unions es realitzen mitjançant brides abans i després de cada una de les dues 

vàlvules. Les unions entre tubs i corbes van soldades, però, sense brides ja que 

no és necessari. S’ha escollit aquest material per les mateixes raons que en el 

primer apartat.  

El traçat d’aquesta canonada comença a 1m d’alçada i es desvia cap al mur 

exterior. Un cop arriba a l’exterior baixa fins a soterrar-se 20cm. A partir 

d’aquest punt la canonada té una lleugera pendent per a facilitar el desguàs de 

l’aigua cap a la claveguera. 

Es fixa una velocitat teòrica de 1m/s. Aquesta velocitat ve donada per la 

depuradora. Determinarem el diàmetre mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre de la canonada, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i 

la velocitat real. En l’apartat 1.4 de l’Annex A, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 19. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/s) c(m/s) D(mm) 

1-2 0,00139 1,11 40 
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Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2). L’aigua depurada té les 

mateixes característiques de densitat i viscositat dinàmica que l’aigua neta. 

El Reynolds té un valor de 44400. Per tant, es treballa en règim de flux 

turbulent. 

Una vegada s’obté el diàmetre comercial i el número de Reynolds, es calcula la 

pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la següent fórmula (4). 

L’obtenció del factor de fricció es fa mitjançant la fórmula de Haaland (3). 

La rugositat absoluta () de la fundició de ferro és de 0,25mm. 

A l’apartat 1.4 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indica la pèrdua de càrrega de la canonada: 

 

Taula 20. Pèrdua de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-2 2,28 

 

Ara es procedeix a comprovar si cal o no una bomba en aquest circuit. Es calcula 

la pressió al final de la canonada. Si aquesta és positiva vol dir que no cal l’ús de 

cap bomba. Si la pressió és negativa s’ha d’instal·lar una bomba per ajudar a 

evacuar l’aigua depurada. 

S’usa l’equació del Principi de Bernouilli (5) per calcular la pressió en el punt 2.  

La pressió en el punt 2 és de 35,58kPa. Per tant, l’aigua marxa sense haver 

d’instal·lar cap aparell per a bombejar-la. Ja havíem fet el disseny de la 

canonada per a aconseguir això, però, s’han de fer les comprovacions 

necessàries. 

3.4.3. Elecció d’aparells 

Les vàlvules de papallona són LUG de la Serie 200 DN40. Són d’acer inoxidable. 

La obertura i tancament de la vàlvula es realitza mitjançant una palanca. En 

aquest cas s’usaran vàlvules de papallona perquè es tracta d’una canonada de 

desguàs i no és necessari regular el cabal. Tot el cabal que surt de la depuradora 

marxa a la claveguera. 
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CAPÍTOL 4: 

TRANSPORT I 

TRACTAMENT DE 

PASTA 

Aquest capítol és el tema central del projecte. Aquí es dissenya el transport i el 

tractament del la pasta. La pasta conté les fibres i l’aigua necessària per a fer 

paper. Aquesta barreja també conté altres elements com poden ser els 

col·lorants, les coles i d’altres productes químics. La quantitat d’aquests 

productes químics és despreciable en front del volum d’aigua. A efectes de càlcul 

no influeixen per a res. Aquests productes no generen cap restricció per a 

l’elecció dels diversos elements i de les bombes.  

Un factor a tenir present és el grau de dilució en cada una de les etapes. No és el 

mateix una concentració del 10% que del 95%. Cada tipus de pasta té unes 

característiques diferents i, per tant, els elements, bombes, rodets, etc. són 

diferents.  

El mètode d’estudi, les fórmules i els coeficients de fricció, entre d’altres, no 

difereixen gaire dels de l’aigua neta, en contra del que es pot pensar. Aquest fet 

es deu a que la densitat de la pasta, que és un dels factors més importants, és 

semblant a la de l’aigua neta. 

4.1. Connexions entre les etapes 

S’estudien els tres circuits per separat. Tot i que cada un és la continuació de 

l’anterior amb una aportació d’aigua important. 
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4.1.1. Dades de partida 

Per a realitzar els càlculs es té en compte la situació més desfavorable en cada 

cas. La pitjor situació en el cas dels dipòsits és que aquest estigui pràcticament 

buit. En general, no s’ha d’arribar a aquest punt. Per aquesta raó l’embocadura 

de les canonades se situa a la part més baixa del dipòsit. L’alçada de pasta dins 

el dipòsit a efectes de càlcul és zero. Com que a la realitat hi haurà uns quants 

metres, la bomba estarà una mica sobredimensionada i no hi haurà cap 

problema. La velocitat i la pressió inicial de l’aigua és zero ja que el primer punt 

es fixa en la superfície lliure del fluid. 

 

Primer circuit 

El primer circuit ha estudiar és el més senzill. Es tracta de transportar la pasta 

que ja ha estat pulpejada des del púlper fins la Dilució1. Com es pot veure als 

plànols, els púlpers es troben a la primera planta just a sobre del tanc de 

Dilució1. El transport es realitzarà per gravetat. El més important seran els 

elements de mesura i control. Ja que si hi ha un error en el cabal inicial tot el 

procés en patirà les conseqüències i el producte serà defectuós. 

La concentració en el púlper és del 16%. Això significa que si hi ha 100kg d’aigua 

neta s’introdueixen 16kg de fibra verge. Com que volem fabricar 1T de paper per 

hora, introduïm 1000kg de fibra verge i 6,25m3/h. La densitat de la fibra verge 

és de 700kg/m3. Si ho calculem en volums, en el púlper tenim 6,25m3 d’aigua i 

1,43m3 de pasta verge. La suma dels dos volums dóna un volum total de 7,68m3 

quan està ple del tot. 

No ens hem de preocupar de si la concentració es constant ja que el púlper va 

removent la mescla contínuament de manera que el contingut es reparteix 

uniformement. 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 2 vàlvules de papallona 

 1 vàlvula reguladora de cabal 

 1 cabalímetre 
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Figura 11. Esquema del transport de pasta del púlper a la Dilució1. 

 

Segon circuit  

El segon circuit ha estudiar s’inicia a la Dilució1 i finalitza a la Dilució2. Aquestes 

dues tines estan a la planta baixa. Pel camí ha de passar pel desfibrat i pel 

refinat. Aquests dos elements tenen unes pèrdues de càrrega elevades. 

Concretament, el procés de desfibrat té una pèrdua de 0,75bar (7,65m.c.a.) i la 

pèrdua del refinat augmenta fins a 1,5bar (15,30m.c.a.). 

En aquest circuit la concentració és del 5%. Per tant, hi ha 1000kg de pasta i 

20000kg d’aigua. En volum això es tradueix en 1,43m3 de pasta i 20m3 d’aigua. 

En la Dilució1 s’han afegit 13,75m3. 
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Les tines de Dilució1 i Dilució2 tenen un mecanisme en el fons que barregen la 

pasta contínuament, per tal de mantenir-la homogènia i que no es formi boles de 

pasta o altres substàncies. 

La tina de Dilució1 i la de Dilució2 sempre mantenen un nivell constant. 

L’aportació de pasta a la primera tina és constant i com que aquest és un circuit 

on no hi entra ni hi surt cap cabal doncs la segona tina també manté el mateix 

nivell. 

L’alçada constant a la que és manté la pasta en la primera tina és d’uns 2,5m 

aproximadament.  

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 8 vàlvules de seient 

 1 vàlvula reguladora de cabal 

 1 cabalímetre 
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Figura 12. Esquema del transport de pasta de la Dilució1  a la Dilució2. 
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Tercer circuit 

El tercer i últim circuit d’aquest apartat transporta la mescla des de la tina de 

Dilució2 fins a l’entrada de la Formació del Full, passant per la Depuració. La tina 

està a la planta baixa i la màquina està a la primera planta. 

En aquest circuit la concentració és del 2,5%. Hi ha 1,43m3 de pasta i 40m3 

d’aigua. En la Dilució2 s’han afegit 20m3 d’aigua. 

La tina de la Dilució2 sempre manté un nivell constant a 2,5m. L’aportació de 

pasta i aigua a la tina és constant i la aportació que la tina fa a la Formació del 

Full és idèntica a la que rep, per tant, es troba en equilibri. 

La tina del Depurat està a pressió atmosfèrica. Els càlculs de l’últim tram s’han 

de fer per comprovar que realment la pasta pot circular per gravetat fins al 

capçal. 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 7 vàlvules de seient 

 2 vàlvules reguladores de cabal 

 2 cabalímetres 
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Figura 13. Esquema del circuit de pasta de la Dilució2 al capçal de la màquina. 
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4.1.2. Disseny de les canonades 

En tot aquest apartat les canonades són d’acer inoxidable. En aquest apartat s’ha 

d’usar aquest material bàsicament per a reduir al màxim les pèrdues de càrrega 

de les canonades i així evitar haver d’escollir bombes molt potents.  

Les unions de les canonades van soldades mitjançant brides. Calen brides abans 

i després de cada element. 

 

Primer circuit 

El traçat del primer circuit s’inicia a la base del púlper i es descarrega lliurement 

a la Dilució1. La canonada no va ancorada enlloc. Però, s’instal·larà una barra de 

ferro de reforç per a subjectar la canonada.  

Es fixa una velocitat d’ aproximadament 1m/s.  

Es determina el diàmetre mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre de la canonada, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i 

la velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 2, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 21. Cabal, velocitat i diàmetre. 

Tram V (m3/h) c(m/s) D(mm) 

1-2 7,68 0,75 60 

 

Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2).  

En aquest circuit la densitat del fluid és de 944,01kg/m3. La viscositat es pot 

aproximar a la de l’aigua neta sense perdre precisió en els càlculs. 

El Reynolds té un valor de 42480. Per tant, s’està treballant en règim de flux 

turbulent. 

Una vegada es té el diàmetre comercial seleccionat i el número de Reynolds, es 

calcula la pèrdua de càrrega (8). 

La rugositat absoluta de l’acer inoxidable () és de 0,015mm. 

A l’apartat 2.1 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indiquen les pèrdues de càrrega totals: 

 

Taula 22. Pèrdua de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-2 0,27 
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Ara es comprova que la pasta es transporta per gravetat sense problemes. Es 

calcula la pressió en el punt 2. Si aquesta és positiva vol dir que tot funciona 

correctament. Si la pressió és negativa s’ha d’instal·lar una bomba per ajudar a 

evacuar la pasta del púlper. 

S’usarà l’equació del Principi de Bernouilli (5) per calcular la pressió en el punt 2. 

La pressió en el punt 2 és de 25,80kPa. Per tant, la pasta marxa sense haver 

d’instal·lar cap aparell per a bombejar-la. Ja s’havia fet el disseny de la canonada 

per a aconseguir això, però, s'han de fer les comprovacions necessàries. 

 

Segon circuit 

Pels càlculs del segon circuit es realitza el mateix que en el primer circuit. Només 

hi hauran dos canvis. En primer lloc la velocitat teòrica en la canonada 

d’aspiració és d’1m/s i en la d’impulsió és de 1,5m/s. En segon lloc, la densitat 

de la pasta és de 979,93kg/m3. 

A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i la 

velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 2, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 23. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/s) c(m/s) D(mm) 

3-4 0,00595 0,94 90 

5-6 0,00595 1,18 80 

 

El Reynolds (2) val 82902 en el tram 3-4 i 92505 en el tram 5-6, per tant, el flux 

és en règim turbulent. 

Una vegada es té el diàmetre comercial seleccionat i el número de Reynolds, es 

calcula la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la fórmula (4). 

A l’apartat 2.1 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indiquen les pèrdues de càrrega totals: 

 

Taula 24. Pèrdua de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

3-4 1,04 

5-6 27,92 

 

Tercer circuit 

Pels càlculs del tercer circuit es fa el mateix que s’ha fet en el circuit anterior. Els 

valors de les velocitats teòriques són els mateixos. La velocitat teòrica del tram 

11-12 és d’1m/s. En aquest cas la densitat és de 989,62kg/m3. 
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A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i la 

velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 2, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 25. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/s) C (m/s) D (mm) 

7-8 0,01151 1,02 120 

9-10 0,01151 1,47 100 

11-12 0,01151 1,02 120 

 

El Reynolds (2) val 121129 en el tram 7-8, 145474 en el tram 9-10 i 121129 en 

el tram 11-12, per tant, està flux de règim turbulent en tots els trams. 

Una vegada s’ha obtingut diàmetre comercial i el número de Reynolds, es calcula 

la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la fórmula (4). 

A l’apartat 2.1 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indiquen les pèrdues de càrrega totals: 

 

Taula 26. Pèrdua de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

7-8 1,22 

9-10 3,01 

11-12 1,96 

 

4.1.3. Elecció d’aparells 

Com que els aparells usats en tot aquest apartat són del mateix tipus, només 

s’explicaran una vegada especificant els diversos diàmetres a usar. Aquests 

aparells són especials per al transport de pasta de paper. Per aquest motiu són 

especials i més cars. 

 Vàlvules reguladores de cabal  

Són DOROT Serie 500 FR. Hi haurà una de DN60, una de DN90 i una de DN120. 

Són d’acer inoxidable. Aguanten pressió de fins a 17bar i temperatures de 60ºC. 

Pesen entre 12 i 36kg. Aquestes vàlvules estan pilotades pneumàticament. 

Aniran connectades a un sistema d’aire comprimit. Aquest sistema rebrà 

informació dels diversos cabalímetres i anirà obrint o tancant la secció en funció 

del cabal que mesuri. Aquesta vàlvula està dissenyada per a circuits que 

transportin fluids amb petites partícules, ideal per al transport de pasta. S’han 

d’instal·lar en posició horitzontal. 

 Vàlvules de seient 
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Són ta-Luft VF-131. Caldran 6 de DN80, 2 de DN90, 2 de DN100 i 5 de DN120. 

Són d’acer al carboni per la part exterior i d’acer inoxidable interiorment. 

Aguanten pressió de fins a 16bar i temperatures de 100ºC. Aquestes vàlvules es 

regulen manualment amb un volant fix instal·lat en la part superior. Pesen entre 

25 i 80kg. Es poden instal·lar en qualsevol posició. 

 Cabalímetres 

Els cabalímetres són AC Master Electromagnetic Flowmeter FSM4000 de la marca 

ABB. Hi hauran un de DN60, un de DN80, un de DN100 i un de DN120. Són 

d’acer inoxidable. Estan dissenyats per a la mesura del transport de pasta en 

concentracions de fins el 20%. En el nostre cas la màxima concentració serà del 

16%. A mesura que baixa la concentració augmenta la precisió de l’aparell 

arribant a un error de només el 0,5%. Aquests cabalímetres són 

electromagnètics, d’aquesta manera el contacte amb el fluid és mínim I no es 

produeixen interferències en el transport. Aguanten una temperatura màxima de 

180ºC. 

 Vàlvules de papallona  

Són LUG de la Serie 200 DN60. Són d’acer inoxidable. La obertura i tancament 

de la vàlvula es realitza mitjançant una palanca. En aquest cas s’usaran vàlvules 

de papallona perquè es tracta d’una canonada que ja té incorporada una vàlvula 

reguladora de cabal. Tot el cabal que deixa passar la vàlvula reguladora és 

admès per les vàlvules de papallona instal·lades. 

4.1.4. Elecció de les bombes 

Les bombes que s’instal·len són bombes centrífugues horitzontals de rodet obert. 

Aquest tipus de bomba és la més adequada per a moure un volum important 

d’aigua barrejada amb pasta de paper. El fet de que el rodet sigui obert és molt 

important. Aquest rodet impedeix que es formin obstruccions i taponaments. 

D’aquesta manera augmenta l’eficàcia i es prevenen molts problemes. 

Amb les dades obtingudes als apartats anteriors es calcula la pressió a l’entrada 

de les bombes i la pressió necessària a les sortides de cada un d’elles. Per a 

obtenir aquests paràmetres utilitzarem el Principi de Bernouilli (5). 

 

Segon circuit  

Aplicant aquesta equació obtenim p4 i p5. 

 

Taula 27 . Pressions d’entrada i sortida de la bomba. 

P2(kPa) P3(kPa) 

-13,10 310,39 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid. S’aplica la Equació General de Bernouilli (6) entre els punts 4 i 5. 

L’alçada proporcionada per la bomba ha de ser de 32,98m.c.a.  
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La potència útil de la bomba es calcula amb la fórmula (7). 

La potència útil de la bomba ha de ser de 1887,27W.  

La bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el ST2 32-16. Es 

poden veure les dades tècniques al Capítol 2 de l’Annex B. Aquesta bomba es 

capaç de transportar 21m3/h a una alçada de 34,5m. Amb aquesta alçada ens 

assegurem que el fluid arriba al dipòsit. La potència de la bomba és de 4kW. El 

rendiment d’aquest tipus de bombes en el transport de pasta de paper és del 

60%. Per tant, la potència transmesa al fluid és de 2400W. Aquesta potència és 

superior a la potència que havíem calculat prèviament, per tant, la bomba és 

suficient per a complir les necessitats. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant, en qualsevol condició. 

 

Tercer circuit 

Aplicant aquesta equació obtenim P8 i P9. 

 

Taula 28 . Pressions d’entrada i sortida de la bomba. 

P8(kPa) P9(kPa) 

-14,94 119,78 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid. S’aplica la Equació General de Bernouilli (6) entre els punts 8 i 9. 

L’alçada proporcionada per la bomba ha de ser de 13,73m.c.a.  

La potència útil de la bomba es calcula amb la fórmula (7). 

La potència útil de la bomba ha de ser de 1533,98W.  

La bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el ST2 40-16. Es 

poden veure les dades tècniques Capítol 2 de l’Annex B. Aquesta bomba es capaç 

de transportar 42m3/h a una alçada de 15m. Amb aquesta alçada ens assegurem 

que el fluid arriba al dipòsit. La potència de la bomba és de 3kW. El rendiment de 

la bomba en aquestes condicions és del 60%. Per tant, la potència transmesa al 

fluid és de 1800W. Aquesta potència és superior a la potència que havíem 

calculat prèviament, per tant, la bomba és suficient per a complir les necessitats. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant, en qualsevol condició. 
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CAPÍTOL 5: 

ALIMENTACIÓ DE LA 

CALDERA I CIRCUIT DE 

VAPOR 

En aquest capítol s’estudia tot allò referent al vapor. Aquest fluid es necessita en 

la part de la sequeria. Aquí és on s’asseca el paper i s’extreu tota la humitat que 

no s’ha pogut treure per mitjans mecànics. 

El capítol es divideix en dues parts molt diferenciades.  

La primera estudia el transport de l’aigua de reposició amb la descalcificació fins 

a la caldera. Aquest capítol es tracta amb els mètodes que ja hem usat de 

transport d’aigua.  

La segona part fa referència al vapor. S’ha d’escollir la caldera necessària i tots 

els elements del circuit. S’ha d’escollir el tipus de canonada ha instal·lar i fer tots 

els càlculs amb els mètodes i fórmules del vapor. 

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

En aquest apartat s’ha de dissenyar el circuit d’alimentació d’aigua de la caldera 

de vapor. Cal estudiar el descalcificador i la bomba ha instal·lar. El cabal de 

reposició és d’un 5% del cabal de vapor que circula per les canonades i els 

corrons de la sequeria. 

5.1.1. Dades de partida 
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En aquest circuit, primer s’ha de calcular el cabal necessari. Tenim les dades 

següents: 

 Calen 2kg de vapor per cada kg de paper a assecar. 

 S’han d’assecar 1000kg de paper per hora. 

 El vapor ha d’estar a 3bar de pressió i a 133,6ºC. 

 El cabal de fugues és el 5% del cabal total. 

Amb aquestes dades, primer es calculen els kg de vapor necessaris. Amb un 

senzill factor de conversió es calcula que calen 2000kg de vapor per hora per 

assecar el paper. 

Com que el 5% de 2000kg són 100kg de pèrdues per hora, aquesta és la massa 

d’aigua que es perd i que s’ha de reposar en el circuit, independentment del 

volum específic del vapor en aquestes condicions. 

Per aquest circuit hi passen 0,1m3/h. L’aigua sortirà del dipòsit, ja filtrada, es 

bombejarà i s’enviarà a la sala de calderes. Allà, passa per un descalcificador i 

seguidament entra a la caldera. L’aigua ha d’entrar a una velocitat mínima de 

1m/s i a una pressió de 1bar. 

Per a realitzar els càlculs és té en compte la situació més desfavorable. La pitjor 

situació és que el dipòsit estigui pràcticament buit. En general, no s’ha d’arribar a 

aquest punt, però, si hi ha, per exemple, un tall en el subministrament d’aigua 

podem arribar a aquest extrem. Per aquesta raó l’embocadura de les canonades 

se situa a la part més baixa del dipòsit. L’alçada d’aigua dins el dipòsit a efectes 

de càlcul és zero. Com que a la realitat hi hauran uns 9m d’aigua, la bomba 

estarà una mica sobre dimensionada i no hi haurà cap problema. La velocitat i la 

pressió inicial de l’aigua és zero ja que el primer punt es fixa en la superfície 

lliure del fluid. 

Els descalcificadors tenen una caiguda de pressió molt elevada i també 

requereixen una pressió de treball mínima. Un cop escollim l’aparell haurem de 

revisar els càlculs per veure si es compleixen les condicions o s’ha de canviar 

alguna cosa. 

Aquest circuit es divideix en dos trams clarament diferenciats. El primer s’inicia 

en la superfície del fluid dins del dipòsit i acaba a l’entrada de la bomba. El segon 

va des de la sortida de la bomba fins a l’entrada de la caldera. 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 5 vàlvules de seient 

 1 vàlvula reguladora de cabal 
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Figura 14. Esquema del circuit d’aigua per a la caldera. 

 

5.1.2. Disseny de la canonada 

La canonada és d’acer inoxidable. En aquest apartat s’ha d’usar aquest material 

per les mateixes raons que en apartats anteriors. També és important remarcar 

que aquesta canonada estarà sotmesa a canvis bruscos de temperatura al llarg 

del seu recorregut. A l’inici estarà a temperatura ambient, però, a l’entrar a la 

sala de calderes la temperatura puja força. No es poden instal·lar canonades 

plàstiques o d’altres metalls perquè el coeficient de dilatació del material les faria 

malbé.  

Les unions de les canonades van soldades mitjançant brides. Calen abans i 

després de cada element. 

El traçat del circuit s’inicia a la base del dipòsit i anirà fixada a terra. Quan arriba 

al costat de la paret es fixarà a la paret fins arribar al sostre de la primera 

planta. Després fa tot el recorregut transversalment pel sostre fins entrar a la 

sala de calderes. Llavors, quan arriba a la paret de la sala, baixa verticalment i 

entra al descalcificador. Del descalcificador a l’entrada de la caldera va pel costat 

de la paret. 

Com es tracta d’un volum molt petit, el transport es realitza en 5 minuts. 

Després tota l’aigua ja descalcificada s’emmagatzemarà a la mateixa caldera, ja 

que ella és la que regula realment l’aigua a reposar. Per tant, el cabal serà de 

1,203/h, però, en condicions normals només funcionarà 5 minuts cada hora.  

En el tram d’aspiració es fixa una velocitat teòrica de 1m/s i en el d’impulsió 

augmenta fins els 1,5m/s. Aquesta diferència de velocitats es degut al propi 
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funcionament de les bombes centrífugues i , per tal, de reduir les pèrdues per 

fricció a l’aspiració. 

Es determina el diàmetre mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre d’aquest trams, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i 

la velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 3, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 29. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/h) c(m/s) D(mm) 

1-2 1,20 1,06 20 

3-4 1,20 1,89 15 

 

Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2).  

El Reynolds té un valor de 21200 pel tram 1-2 i de 28350 pel tram 3-4. Per tant, 

es treballa en règim de flux turbulent en els dos casos. 

Una vegada és té el diàmetre comercial seleccionat i el número de Reynolds, es 

calcula la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la fórmula (4). 

L’obtenció del factor de fricció es fa mitjançant la fórmula de Haaland (3). 

La rugositat absoluta de l’acer inoxidable () és de 0,015mm. 

A l’apartat 3.1 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indiquen les pèrdues de càrrega totals: 

 

Taula 30. Pèrdues de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

1-2 1,52 

3-4 34,94 

 

5.1.3. Elecció d’aparells 

 Vàlvules de seient  

Són SAMSON TIPO 3353. Hi haurà 2 vàlvules de DN20 i 3 de DN15.  Són 

vàlvules fabricades en acer inoxidable. La obertura o tancament de la vàlvula es 

realitza mitjançant un volant que permet  regular la obertura de la vàlvula. La 

pressió màxima és de 16 bar, per tant, aguanta la pressió d’aquest fluid. S’ha 

escollit aquest tipus de vàlvules perquè tot i tenir un coeficient de pèrdues 

elevat, permet regular amb molta exactitud la obertura de la vàlvula i el cabal 

que hi passa. La unió es farà amb brides a l’entrada i la sortida de cada una de 

les vàlvules. 
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 Vàlvula reguladora de cabal  

És una Honeywell VR300 DN20.  La unió es farà amb brides. Serà de fundició 

amb les parts interiors d’acer inoxidable. La pressió màxima admissible és de 

16bar. El sistema estarà sempre per sota d’aquest valor màxim. El seu pes és de 

19kg. 

5.1.4. Elecció del descalcificador 

Per a l’elecció del descalcificador adequat s’han de tenir en compte diversos 

factors. Per exemple, el cabal d’aigua, el rang de temperatures, la pressió de 

treball mínima, la pressió màxima, etc. 

En el nostre cas es vol descalcificar aigua a un cabal de 0,72m3/h, d’aquesta 

manera podem tractar els 100l necessaris en un període de 5 minuts. Aquests 

valors són en condicions normals.  

Hi ha vegades en que es requereix un cabal major. Per exemple, quan hi ha 

avaries, reparacions, manteniment o parades programades en que es buida 

parcialment o totalment el circuit de vapor i s’ha de reposar per complet. En 

aquests moment calen uns 2m3 per omplir tot el circuit. Per aquest motiu s’escull 

un descalcificador d’uns 2,5m3/h per a poder reomplir tot el circuit en menys 

d’una hora. 

El descalcificador escollit és un North Star 17 ED-NSC-17 ED. L’empresa que el 

fabrica és Ecowater Systems i la que el distribueix a Espanya és Agua Bona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Placa de característiques del descalcificador. 
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Aquest descalcificador pot tractar fins a 2,8m3/h. La pressió màxima admissible 

és de 8,5bar i la mínima és de 1,3bar. Té una caiguda de pressió en el seu 

interior de 2bar que equival a 20,4m.c.a. Per tant, l’aigua a d’entrar com a 

mínim a una pressió de 3,3bar per assegurar el correcte funcionament. El rang 

de temperatures és de 1 a 49ºC. Aquest aparell funciona a una tensió de 24V. Es 

pot connectar directament a la corrent perquè porta integrat un transformador 

que baixa la tensió fins a la de treball. 

Com es veu a la placa compleix amb la directiva europea 97/23/EC referent a 

aquest tipus d’aparells. 

5.1.5. Elecció de la bomba 

S’instal·la una bomba centrífuga horitzontal de rodet tancat. 

Amb les dades obtingudes a l’apartat de Disseny de la canonada, es calcula la 

pressió a l’entrada de la bomba i la pressió necessària a la sortida d’aquesta. Per 

a obtenir aquests paràmetres s’utilitza el Principi de Bernouilli (5). 

Aplicant aquesta equació s’obté P2 i P3. 

 

Taula 31. Pressions d’entrada i sortida de la bomba. 

P2(kPa) P3(kPa) 

-17,34 379,75 

 

Amb totes aquestes dades es calcula l’alçada que ha de proporcionar la bomba al 

fluid. S’aplica la Equació General de Bernouilli (6) entre els punts 2 i 3. 

L’alçada que ha de proporcionar la bomba és de 40,48m.c.a.  

La potència útil de la bomba es calcula amb la fórmula (7). 

La potència útil de la bomba és de 132,36W.  

La bomba escollida és de la marca Bloch i el model escollit és el HX 26T. Es 

poden veure les dades tècniques al tercer Capítol de l’Annex B. Aquesta bomba 

és capaç de transportar 1,5m3/h a una alçada de 46,6m. Amb aquesta alçada 

ens assegurem que el fluid arriba al dipòsit. La potència de la bomba és de 

0,75kW. El rendiment de les bombes d’aquest tipus és del 65%. Per tant, la 

potència transmesa al fluid és de 487,5W. Aquesta potència és superior a la 

potència que havíem calculat prèviament, per tant, la bomba és suficient per a 

complir les necessitats. 

Aquesta bomba és capaç de satisfer totes les necessitats del circuit que estem 

tractant. 

5.2. Circuit de vapor i aigua condensada 

Aquest apartat es pot subdividir en dos apartats diferents. Per una banda hi ha el 

transport del vapor des de la caldera fins als corrons. Per l’altra banda s’ha de 

portar l’aigua condensada des de la sortida dels corrons fins a la caldera. 
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S’ha de calcular si és necessari instal·lar una bomba pel retorn de l’aigua 

condensada o no. És possible que la pressió residual i la diferència d’alçades (els 

corrons estan a la primera planta i la caldera a la planta baixa) siguin suficients 

pel transport d’aquesta aigua i no faci falta instal·lar cap bomba. 

La caldera de vapor no s’ha de calcular. Com s’indica al primer capítol la caldera 

no forma part de l’estudi ja que no s’ha de canviar. 

5.2.1. Dades de partida 

Les dades de partida venen determinades pel vapor que necessitem als corrons. 

El vapor ha d’estar com a mínim a 131ºC a una pressió de 3bar. Calen 2000kg 

de vapor cada hora. La densitat del vapor en aquestes condicions és de 

1,67kg/m3. Fent un càlcul senzill obtenim que el volum necessari de vapor és de 

1200m3/h. Aquest és el cabal mínim que ha de proporcionar la caldera i s’ha de 

transportar fins als corrons. 

Quan aquest vapor es condensa i passa a ser aigua es mantenen els 2000kg 

d’aigua, però, ocupa molt menys volum. Com que la densitat de l’aigua és 

aproximadament 1000kg/m3 el cabal serà de 2m3/h. A la sortida dels corrons 

l’aigua condensada està a 0,2bar de pressió i a 100ºC.   

Els càlculs es realitzen per separat. Primer es calcula el transport del vapor. 

S’analitza com un sol tram que comença a la sortida de la caldera i finalitza a 

l’entrada dels corrons de la primera planta. El segon circuit comença a la sortida 

dels corrons i finalitza a l’entrada de la caldera. 

La llista d’accessoris a instal·lar és la següent: 

 4 vàlvules de seient 

 1 manòmetre 

 1 vàlvula reguladora de pressió 

 1 termòmetre 
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Figura 16. Esquema del circuit de vapor i aigua condensada. 
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5.2.2. Disseny de les canonades 

En tot aquest apartat les canonades són d’acer inoxidable. Tant el vapor d’aigua 

com l’aigua condensada es poden transportar per canonades d’acer inoxidable. 

Aquest material és l’ideal per aquest tipus d’instal·lacions.  

Les unions de les canonades van soldades mitjançant brides. Calen brides abans 

i després de cada element. 

El traçat del primer circuit s’inicia a la caldera i finalitza a la sequeria. La 

canonada va subjectada a la paret, puja fins al sostre del primer pis i seguirà fins 

arribar als corrons. Llavors puja al pis de dalt i es connecta als corrons. La 

canonada d’aigua condensada fa el mateix traçat, però, en sentit contrari.  

Es fixa una velocitat de 10m/s per al vapor i de 0,5m/s per a l’aigua condensada.  

Es determina el diàmetre mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre d’aquest trams, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i 

la velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 1, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 32. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V (m3/h) c(m/s) D(mm) 

1-2 1200 9,62 210 

3-4 2 0,44 40 

 

Primer s’estudia el tram 1-2. 

La caldera dóna una pressió de 5 bar a 150ºC. Les pèrdues de pressió són del 

10% de la pressió inicial per a aquest tipus de circuit. Per tant, es perden 0,5bar 

durant el traçat. A l’entrada dels corrons el vapor arriba a uns 4,5bar. Aquest 

excés de pressió es regula amb la vàlvula reguladora de pressió que la redueix 

fins als 3bar que es necessiten. 

Pel que fa a la temperatura, es recobreixen les canonades amb material aïllant. 

D’aquesta manera es redueix la pèrdua de calor i s’asseguren els 131ºC 

necessaris. Si el vapor arriba a més temperatura no existeix cap problema. 

Ara es calcula el tram 3-4. Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2).  

El Reynolds té un valor de 17600. Per tant, es treballa en règim de flux turbulent 

en el tram 3-4. 

Una vegada s’ha triat el diàmetre comercial i s’ha calculat el número de 

Reynolds, es calcula la pèrdua de càrrega de cada tram, mitjançant la següent 

fórmula (4). 

L’obtenció del factor de fricció es fa mitjançant la fórmula de Haaland (3). 

La rugositat absoluta () de l’acer inoxidable és de 0,015mm. 
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A l’apartat 3.2 de l’Annex A s’especifiquen les pèrdues de càrrega per fricció de la 

canonada i les pèrdues de càrrega provocades pels accessoris. A la següent taula 

s’indica la pèrdua de càrrega de la canonada: 

 

Taula 33. Pèrdua de càrrega. 

Tram hf (m.c.a.) 

3-4 0,31 

 

Ara es procedeix a comprovar si cal o no una bomba en aquest circuit. Es calcula 

la pressió al punt 4. Si aquesta és positiva vol dir que no cal l’ús de cap bomba. 

Si la pressió és negativa s’ha d’instal·lar una bomba per ajudar a evacuar l’aigua 

depurada. 

S’usa l’equació del Principi de Bernouilli (5) per calcular la pressió en el punt 4.  

La pressió en el punt 4 és de 31,78kPa. Per tant, l’aigua marxa sense haver 

d’instal·lar cap aparell per a bombejar-la. Ja s’havia fet el disseny de la canonada 

per a aconseguir això, però, sempre s’han de fer les comprovacions necessàries. 

Les canonades tant de vapor com d’aigua condensada van recobertes d’aïllant. 

Aquest elements és imprescindible per a mantenir la temperatura adequada. 

L’aïllant escollit són les canonades aïllants modelades industrials de la marca 

LAPINUS del model 856. 

L’espessor pot arribar fins als 80mm. En aquest cas l’espessor és de 40mm. Amb 

aquest espessor és perd com a màxim  1ºC/m. La canonada del vapor té una 

longitud de 14,63m, arrodonint es poden perdre com a màxim 15ºC. La caldera 

proporciona el vapor a 150ºC, per tant, el vapor arriba en el cas més 

desfavorable a 135ºC. Aquest valor és suficient per assegurar el correcte 

funcionament. 

5.2.3. Elecció d’aparells 

 Vàlvules de seient  

Les vàlvules de seient són SAMSON TIPO 3353. Hi haurà 2 vàlvules de DN210 i 2 

de DN40.  Són vàlvules fabricades en acer inoxidable. La obertura o tancament 

de la vàlvula es realitza mitjançant un volant que permet  regular la obertura de 

la vàlvula. La pressió màxima és de 16 bar, per tant, aguanta la pressió del 

vapor. S’ha escollit aquest tipus de vàlvules perquè tot i tenir un coeficient de 

pèrdues elevat, permet regular amb molta exactitud la obertura de la vàlvula i el 

cabal que hi passa. La unió es farà amb brides a l’entrada i la sortida de cada 

una de les vàlvules. 

 Manòmetre 

És un NOVAFIMA 100-10K G½”. Arriba fins a pressions manomètriques de 10bar. 

La rosca és de ½”. Les pèrdues de càrrega associades al manòmetre es deu a la 

”T” que s’ha d’instal·lar per a poder roscar el manòmetre. 

 Termòmetre 
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És un termòmetre digital amb sonda fixa, el model és un CaterTemp Plus. El seu 

rang de mesura és de –49,9 a 299,99ºC amb una resolució de 0,1ºC i una 

precisió de +-0,4ºC. 

 Vàlvula reguladora de pressió 

La vàlvula és el model 820 de la marca Tecval de DN210. 
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CAPÍTOL 6: 

PRODUCCIÓ I 

DISTRIBUCIÓ D’AIRE 

COMPRIMIT 

En aquest capítol s’analitza tot allò relacionat amb l’aire comprimit. Aquest fluid 

s’utilitza com a energia per a moure i controlar diferents elements dels altres 

circuits estudiats. 

Per a aquesta finalitat es podien escollir diversos fluids, però, em triat aquest 

pels següents motius: 

 És una matèria primera il·limitada i de fàcil captació. 

 No posseeix propietats explosives, per tant, no existeix risc d’incendi, 

guspires o explosions. 

 Els actuadors poden treballar a velocitats relativament altes i fàcilment 

regulables. 

 Treballar amb aire no perjudica els components d’un circuit per efecte de 

cops d’ariet. 

 Les sobrecàrregues no generen situacions perilloses ni perjudiquen els 

equips de forma permanent. 

 Els canvis de temperatura no afecten de forma significativa la eficiència 

del sistema. 

 És una energia totalment neta. 
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 Es poden realitzar canvis de sentit instantanis sense gaire problemes. 

També té algunes desavantatges: 

 En circuits molt extensos es produeixen pèrdues de càrrega considerables. 

 Las pressions de treball no permeten aplicar grans forces. 

 Genera sorolls en les descàrregues. 

La desavantatge més important és la referent a les pèrdues de càrrega. S’haurà 

de tenir una especial atenció en aquest punt. 

6.1. Producció i distribució d’aire comprimit 

Es detalla cada un dels punts de consum (pressió, cabal, distància, diàmetre, 

etc.),  però, per a l’estudi de la pèrdua de càrrega s’usarà el més desfavorable. 

Com que serà un circuit amb moltes derivacions i petits cabals, no es farà un 

estudi particular de cada punt.  

Per a comprovar que el compressor escollit pot subministrar la pressió 

necessària, farem l’estudi al punt més allunyat, que també serà el més 

desfavorable. Si en aquest punt es compleixen les condicions desitjades podem 

afirmar que per a la resta de punts de consum també es compliran. 

6.1.1. Dades de partida 

El consum real d’aire comprimit és de 250m3/h. Els circuits que transporten 

aquest fluid tenen unes pèrdues de cabal importants. Això és degut a la pròpia 

pressió del fluid i a la facilitat que té l’aire d’escapar-se per qualsevol forat. El 

percentatge de pèrdues és del 10%. Per tant, la producció d’aire comprimit serà 

de 275m3/h. 

La temperatura no superarà els 30ºC. 

L’aire no pot superar els 8m/s en la canonada principal i els 15m/s en les 

canonades secundàries. A partir d’aquesta velocitat es disparen les pèrdues de 

càrrega i el percentatge de pèrdua de cabal augmenta significativament. 

La pressió que dóna el compressor és de 7bar. L’acumulador tindrà una vàlvula 

de seguretat tarada a una pressió de 7bar. Si dins el dipòsit se supera aquest 

valor s’obrirà la vàlvula per a disminuir la pressió interior. 

L’acumulador té un volum de 50l. Aquest volum és suficient per a absorbir les 

possibles sobrecàrregues de demanda. Al tractar-se d’un acumulador 

relativament petit el compressor estarà en marxa la majoria del temps. 

Els diversos valors de pressió i cabal de cada element s’expressen a la taula 

següent: 
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Taula 34. Taula de cabals i pressions. 

Element Quantitat P (bar) unitariV (m3/h) TotalV (m3/h) 

Vàlvules reguladores de cabal de la pasta 4 2 7,5 30 

Pistons del Premsat 10 5 18,1 181 

Guiadors de la tela a la  Formació del Full 2 2 6,5 13 

Guiadors de la tela al Premsat 2 2 6,5 13 

Guiadors de la tela al Secat 2 2 6,5 13 

CONSUM TOTAL 250 

 

Com que aquest circuit és molt gran s’ha dividit en quatre circuits. El primer és el 

circuit general de l’aire comprimit que comença a l’entrada de l’aire exterior i 

finalitza en cada una de les tres derivacions. 

La llista d’accessoris a instal·lar en el circuit general és la següent: 

 2 filtre 

 4 vàlvula antiretorn 

 1 acumulador de membrana 

 1 vàlvula de seguretat de pressió 

 1 unitat de tractament (filtre, vàlvula reguladora de pressió i lubrificador) 

 1 refrigerador 

 1 termòmetre 

 3 vàlvules reguladores de cabal unidireccional 

 4 vàlvules de pas 
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Figura 17. Esquema general del circuit d’aire comprimit. 
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Els altres 3 circuits són els que porten el fluid fins als punts de consum. Un 

circuit serà el que transporta l’aire fins a les vàlvules reguladores de cabal del 

circuit de pasta, l’altre fins als pistons de les premses i el quart és el dels 

guiadors de la tela. 

La llista total d’accessoris a instal·lar en els circuits és la següent: 

 8 vàlvules reguladores de cabal unidireccional 

 8 vàlvules reguladores de pressió 

 7 vàlvules de pas 
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Figura 18. Esquema del circuit de les vàlvules reguladores. 
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Figura 19. Esquema del circuit dels pistons de les premses. 

 

 

Figura 20. Esquema del circuit dels guiadors. 

 

6.1.2. Disseny de la canonada 

Totes les canonades d’aire comprimit han de tenir una pendent descendent en la 

direcció del fluid de l’1 al 3 %. Aquesta inclinació permet eliminar per gravetat 
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totes les condensacions, els fluids o impureses que hi hagi dins les canonades. 

En certs punts del traçat de les canonades s’instal·len purgadors automàtics. 

Concretament, s’instal·len aquests purgadors abans de cada derivació i just 

abans d’arribar als punts de consum. 

Les canonades són fixes. Si fossin mòbils, és el cas de pistoles d’aire comprimit o 

equips que utilitzen mecànics i electricistes, el material escollit hauria de tenir 

una certa flexibilitat. 

La canonada és de material plàstic, en concret de PVC. S’ha escollit aquest 

material pel tipus de fluid a conduir. Aquestes canonades no patiran canvis 

importants de temperatura ja que estan a l’interior i la temperatura del fluid està 

controlada. La pressió interior és moderada i aquest material l’aguanta sense 

problemes. No estan exposades ni al sol ni a possibles impactes. El traçat es fa 

arran del sostre de manera que queden protegides. Per aquestes raons i pel fet 

de ser molt econòmiques s’ha escollit aquest material.  

Les unions de les canonades van soldades sense cap tipus de brides. 

El traçat sempre va a la paret i a una alçada no inferior als dos metres. Es pot 

veure el circuit complet en els plànols. 

L’aire no pot superar els 8m/s en la canonada principal i els 15m/s en les 

canonades secundàries.  

Es determina el diàmetre mitjançant la fórmula (1). 

Havent calculat el diàmetre d’aquest trams, s’agafa el diàmetre comercial més 

proper. A continuació es mostra una taula amb el diàmetre normalitzat, el cabal i 

la velocitat real. A l’Annex A, en el Capítol 4, es mostra detalladament cadascun 

dels càlculs: 

 

Taula 35. Cabals, velocitats i diàmetres. 

Tram V  (m3/h) c(m/s) D(mm) 

1-2 250 7,31 110 

2-3 30 6,63 40 

2-4 181 7,90 90 

2-5 39 6,81 45 

3-6 7,5 11,79 15 

3-7 7,5 11,79 15 

3-8 7,5 11,79 15 

3-9 7,5 11,79 15 

5-10 6,5 10,22 15 

5-11 6,5 10,22 15 

5-12 6,5 10,22 15 
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eqTotal LLL 

Es calcula el número de Reynolds, amb la fórmula (2). Amb el resultat dels 

Reynolds es comprova que tots treballen en règim de flux turbulent. Els valors es 

poden consultar al Capítol 4 de l’Annex A. 

Per a calcular la densitat de l’aire comprimit es fa servir la fórmula següent: 

 

(9) 

 

 

Els valors de les densitats es poden consultar al Capítol 4 de l’Annex A. 

L’obtenció del factor de fricció es fa mitjançant la fórmula de Haaland (3). 

La rugositat absoluta () de les canonades de PVC és de 0,0015mm. 

En aquest capítol no es calculen les pèrdues de càrrega de cada tram. En aquest 

cas el fet important és que l’aire comprimit arribi a una pressió superior que la 

pressió de treball de l’actuador al qual alimenta. Es calcula l’element amb més 

demanda de pressió. Si l’aire que alimenta a aquest component té la pressió 

suficient es deduirà que la resta, al necessitar una pressió inferior, també estan 

alimentats a una pressió suficient.  

L’element amb més demanda de pressió són els pistons de les premses. Aquest 

treballen a una pressió de 5bars. Es calcula la pressió a la que arriba l’aire 

comprimit al punt 4. Si la pressió és superior a 5bars donarem els càlculs i els 

circuits per correctes. 

Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s’usen els trams 1-2 i 2-4. En aquest cas el 

càlcul es fa en metres de canonada equivalent. A cada element del circuit se li 

assignen uns metres de canonada i se li sumen als metres reals de la canonada.  

 

(10) 

 

Sent, 

Leq: longitud equivalent d’un element del traçat 

Ltotal: suma de L i Leq 

 

Finalment es calcula la pèrdua de càrrega total amb l’equació (4). Seguidament 

s’usa la següent expressió per a transformar l’alçada de pèrdues en pèrdues de 

pressió: 

 

 

fhgP             (10) 
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Taula 36. Pèrdues de càrrega. 

Tram Leq (m) LTotal (m) Ppèrdues (bar) 

1-2 60 64,30 0,06 

2-4 40 53,68 0,04 

 

Els colzes i derivacions no es compten ja que tenen un valor despreciable en 

comparació amb els altres elements. La suma de les pèrdues de càrrega és 

menor de 2bar. Com que la pressió inicial és de 7bar i la pressió necessària és de 

5bar, es pot afirmar que l’aire arribarà a una pressió superior a la pressió 

mínima. Per tant, el circuit és totalment correcte. 

No s’ha tingut en compte la diferència d’alçades, però, aquesta no afecta de 

manera considerable la pressió final. 

6.1.3. Elecció d’aparells 

Tots els elements escollits per a aquest apartat són de la marca Festo. S’ha 

escollit una sola marca per a assegurar la compatibilitat de tots els elements i 

evitar problemes d’acoblament i interacció. S’ha escollit aquesta marca perquè té 

una gran varietat d’elements a un preu raonable.  

 El filtre escollit és de la sèrie D de mida MIDI. 

 Les vàlvules antiretorn seran GRP. 

 L’acumulador de 50l escollit és el VZS-500-B. És d’acer inoxidable amb 

una connexió d’ evacuat del condensat de G3/8. 

 La vàlvula de seguretat de pressió és una LR de mida MIDI amb 

manòmetre. La pressió màxima és de 12bar. 

 Les unitats de tractament són de la sèrie MS amb el diàmetre 

corresponent. La pressió màxima és de 12bar. Pot tractar fins a 306m3/h. 

Filtra partícules de 40m. 

 El refrigerador és de la sèrie D de mida MIDI. 

 Les vàlvules reguladores de cabal unidireccional són GrxA amb el seu 

endoll corresponent. 

 Les vàlvules de pas són HE-2-QS-12. Aguanten una pressió màxima de 

10bar. Per a cada circuit s’escollirà la vàlvula que es correspongui al 

diàmetre de la canonada. 

 Les vàlvules reguladores de pressió són LRMA amb ràcord LR, amb vàlvula 

antiretorn integrada. 

 Els purgadors són de la sèrie D amb purgació automàtica. 

6.1.4. Elecció del compressor 

El compressor a instal·lar ha de generar com a mínim 275m3/h. Ha de ser capaç 

d’agafar aire exterior amb la temperatura i humitat que hi hagi en aquell instant i 
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donar aire comprimit a 7bar de pressió a una temperatura d’uns 20-30ºC amb 

una humitat inferior al 50%. 

S’escolleixen dos compressor de les mateixes característiques. El model de 

compressor escollit és un compressor de cargol rotatiu amb injecció d’oli de 

30kW de potència de la sèrie GA 11+-30/GA 18-30 VSD del fabricant Coprain de 

la companyia Atlas Copco. 

Cada un d’aquest compressors és capaç de produir 150m3/h d’aire comprimit a 

una compressió màxima de 8 bar. En aquest cas no caldrà arribar al límit de 

cabal i de pressió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imatge del compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Detall de l’interior de l’armari. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 

Al llarg del projecte s’han assolit tots els objectius marcats inicialment, tant 

l’objectiu principal com els objectius secundaris. 

En quant a l’objectiu principal cal destacar que s’han realitzat els canvis 

pertinents, d’accessoris, bombes i canonades per tal d’augmentar l’eficàcia del 

procés de producció. Aquesta eficàcia s’ha vist augmentada gràcies a la reducció 

de les pèrdues de càrrega i a la col·locació de bombes que consumeixen menys 

energia i realitzen les mateixes funcions. 

En quant als objectius secundaris dir que s’ha dissenyat el traçat òptim per a 

cada circuit, com es pot veure al volum dels plànols. S’ha traçat cada canonada 

pel lloc més curt tenint sempre en compte les limitacions existents. Per exemple, 

les canonades no poden obstaculitzar un lloc de pas. Les bombes han d’estar en 

llocs accessibles i les embocadures dels dipòsits s’han de situar a ras de terra. 

També s’ha valorat, en cada cas, la possibilitat de soterrar una part del traçat. 

Aquest fet comporta uns avantatges i uns inconvenients. Les canonades no 

obstaculitzen el pas i s’eviten cops i col·lisions. No obstant, la regulació dels 

elements és més difícil, la construcció és més costosa i les reparacions més 

lentes. 

Per a cada fluid i circuit s’ha triat el material més adequat. Així doncs, s’ha 

escollit l’acer inoxidable per a la majoria de circuits. Tot i que aquest material és 

més car, a la llarga, és el que té un rendiment i una fiabilitat major.  

En els casos on es podia usar un material més econòmic, com en els circuits 

d’aigua neta i d’aigua depurada, s’ha escollit el ferro amb una capa d’antioxidant. 

I per a l’aire comprimit s’han usat canonades i elements de materials plàstics. 
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Pel que fa als elements, s’han dissenyat els circuits amb tots els elements 

indispensables pel seu correcte funcionament. En algun circuit es podrien posar 

més elements de mesura, però, no són estrictament necessaris. 

Els diàmetres de cada canonada s’han calculat individualment tenint en compte 

el fluid que ha de transportar en cada cas. Així, doncs, s’ha calculat una velocitat 

superior per l’aire comprimit i pel vapor i una velocitat inferior per l’aigua i la 

pasta. 

En els pressupostos s’observa que la mà d’obra només representa un 8,5% del 

total del pressupost. La partida de material més gran és la de l’aire comprimit. 

Degut a que els compressors representen el 85% d’aquest apartat. I a 

continuació, l’apartat que pujaria més, és el circuit de pasta. Aquest representa 

gairebé una quarta part del total.  

Finalment, destacar que en aquest projecte s’han posat en pràctica coneixements 

adquirits en diverses assignatures, tant troncals com optatives, perquè s’ha fet 

ús de diversos mètodes de càlcul segons el fluid i la situació a estudiar. 

A més a més, he adquirits coneixements en diferents àmbits. Per exemple, els 

diversos tipus de materials existents i els seus acabats, els preus de cada un dels 

elements i la dificultat a l’hora d’escollir els aparells, ja que hi ha molts factors a 

tenir en compte. 

Per últim cal mencionar que aquest projecte ha estat pensat des del punt de 

vista industrial i no des del punt de vista teòric o universitari. Aquest treball ha 

buscat la practicitat i utilitat abans que la exactitud i la rigurositat absoluta.  
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