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Resum 

Els processos productius en la indústria actual han de ser revisats i millorats, aplicant els últims 
avenços tecnològics, per tal d’ésser competitius. En un procés productiu existent, en el qual es 
valoritzen energèticament residus industrials per incineració, les condicions del mercat de residus 
sòlids en bidons, diferents a les previstes, han ocasionat problemes per al seu correcte tractament. 

Actualment, s’utilitzen dues vies per a la incineració de residus sòlids en bidons, la incineració 
directa bidó a bidó i la incineració del producte triturat. La primera produeix discontinuïtats en la 
combustió, mentre que la segona es basa en un sistema de pretractament i alimentació al forn apte 
només per a residus sòlids i durs.   

Per resoldre aquesta problemàtica, es planteja la implantació d’un nou sistema de pretractament 
complementari a l’actual, que doni resposta als requeriments propis del procés. Això s’aconseguirà 
amb un sistema de trituració, homogeneïtzació i bombeig de residus sòlids al forn d’incineració 
adequat a la tipologia i quantitat de residus a tractar. 

El sistema de pretractament projectat en el present estudi, és el que millor s’adapta a aquests  
requeriments, tot assolint un flux de residu d’unes característiques el més homogènies possible, 
tant en la seva composició com en l’estabilitat del cabal bombejat al interior del forn. 

Aquesta alimentació homogènia i contínua, optimitzarà el procés d’incineració dels residus, 
aconseguint una combustió estable i sense discontinuïtats, evitant els pics de càrrega de 
contaminants en els gasos, tot minimitzant-ne les emissions a l’atmosfera. A més millorarà la 
qualitat de les escòries produïdes i disminuirà el consum de reactius del sistema de rentat de 
gasos.  D’altra banda, es produirà un augment de la vida útil del refractari, per desgast més 
uniforme, que esdevindrà en un augment en la disponibilitat de la Planta. Finalment, cal esperar un 
increment de producció al voltant del 20%, conseqüència directa de la optimització del procés de 
combustió dels residus. 

L’estudi inclou també una planificació dels treballs per a implantar el sistema, tot aprofitant els 
recursos propis de l’empresa explotadora, i un estudi d’impacte ambiental, que demostra que la 
implantació no suposa un canvi substancial de la instal·lació d’incineració, segons els criteris 
d’avaluació definits per la Normativa vigent.  

L’estudi de viabilitat econòmica, posa de manifest que la inversió inicial, tot i ser important, es 
recupera en un període de set anys, dada que fa viable la inversió, atenent als criteris empresarials 
del gestor del servei de tractament per incineració de residus industrials. 
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1 Introducció 

1.1 Origen del projecte 

1.1.1  Antecedents. 

La Planta Incineradora de Residus, en endavant PIR, està ubicada al municipi de Constantí i es 

troba en funcionament des del novembre de l’any 1.998. Es tracta d’una instal·lació 

multipropòsit per a la gestió de residus especials (industrials) incinerables, que es basa en la 

combustió en forn rotatiu i cambra  de post combustió. El forn funciona en condicions de cendra 

fosa (slagging) [1] la qual cosa el fa apte per a incinerar residus continguts en bidons. 

Els residus, en funció del seu estat físic, es reben en cisternes (líquids i llots) o en bidons 

paletitzats (residus sòlids). Després de la seva caracterització es disposen en magatzematges 

diferenciats: Parc de Tancs de Residus Líquids, Parc de Tancs per a Llots i Magatzem de 

Bidons. (veure plànol d’implantació I-0000-1) 

Posteriorment seran incinerats al forn rotatiu (veure plànol F-1100-3) en les condicions de 

combustió adequades a la seva tipologia, les quals s’assoleixen alimentant al incinerador 

segons un “menú d’incineració” (veure Annex A), on s’estableixen els fluxos d’entrada de 

residus al forn en funció bàsicament del PCI i del contingut de contaminants. L’alimentació dels 

residus al forn es realitza mitjançant cremadors per als líquids, llances per als llots, mentre que 

per als sòlids s’utilitzen dos vies: 

 Incineració directa:  amb un mecanisme d’alimentació a través del frontal del forn, que 

consta d’una cambra d’entrada o d’aïllament, amb sistema de doble comporta i injecció 

de vapor, transportador, mecanisme de punxonat i rampa d’entrada de bidons al forn 

(veure plànol F-1100-4: entrada de bidons al forn rotatiu). 

 Incineració després d’un pretractament amb un triturador de cargols helicoïdals i 

posterior injecció al forn mitjançant un cargol extrusor a través de la paret lateral de la 

rampa de bidons. (veure diagrama de flux F-5800-5: triturador A). 
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Els bidons son transferits individualment a aquestes dues entrades a través dels sistemes de 

transport corresponents des del magatzem de bidons. 

1.1.2 Problemàtica 

Aquests dos sistemes d’alimentació al forn presenten algunes limitacions a l’hora d’incinerar 

residus en bidons: 

(veure diagrama de flux F-5700-6)En aquests anys d’explotació de la Planta, les condicions del 

mercat dels residus en bidons s’han allunyat molt de les previsions, tant quantitativa com 

qualitativament: 

 La gran majoria dels residus envasats  tenen un pes net superior als 35 kg. 

 Els residus tenen consistència molt variada: sòlids, pastes i líquids.  

Això comporta els següents problemes: 

 Manipulació dels residus per adequar la càrrega dels bidons a les limitacions de pes. 

 El sistema d’injecció al forn des del triturador no és apte per a matèria de consistència 

pastosa i líquida.  

 El fet de no disposar de dipòsit entremig de mescla no permet homogeneïtzar la càrrega 

injectada al forn. 

Conseqüència de tot això és un funcionament irregular del procés de combustió dels residus. 
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1.2 Objectius del projecte 

1.2.1 Finalitat 

La finalitat del projecte és la  de realitzar els estudis necessaris per implementar un sistema 

complementari al actual, per a la trituració, homogeneïtzació i bombeig de residus en bidons al forn 

de la incineradora per tal de minimitzar les emissions de contaminants a l’atmosfera. 

1.2.2 Propòsit 

Amb aquesta finalitat es cerca l’objectiu d’alimentar l‘incinerador amb una mescla homogènia dels 

residus en bidons. 

Aquest objectiu que definirem com mesclat homogeni tindrà com a efectes qualitatius: 

• Una combustió més homogènia i estable, amb una marcada reducció dels intervals de PCI 

dels residus que s’estan incinerant, i una aportació contínua i més plana (sense pics) de les 

matèries que s’incineren. 

• La conseqüència subsidiària d’aquest primer efecte és la reducció dels pics de les diferents 

emissions de gasos. 

• Conseqüència de l’anterior efecte tindrem una marxa més estable de la unitat de rentat de 

gasos, amb una reducció de consum dels diferents reactius. 

• Una millora de qualitat de la incineració i en conseqüència de les escòries. 
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El mesclat homogeni té també efectes quantitatius, com són: 

• Un augment de la capacitat de combustió del forn, que s’estima de l’ordre d’un 20% 

(prenent com a referència incineradores amb instal·lacions similars a nivell europeu), com a 

conseqüència deirecta d’un flux d’entrada de residus al incinerador més homogènia i 

estable. 

• Un augment de la capacitat de producció de tota la planta conseqüència de l’increment de 

la disponibilitat de la incineradora. 

• Una reducció dels costos de reposició dels refractaris del forn per reducció dels problemes 

d’abrasió. 

1.3 Abast del projecte 

L’abast dels estudis del present projecte donen resposta a la finalitat, aprofundint en tres aspectes 

principals: 

• Definició funcional de la instal·lació: dins l’àmbit del conjunt de la planta d’incineració. 

• Estudi d’impacte ambiental: consideració de canvi no substancial de la modificació. 

• Coordinació i supervisió del projecte: realitzat per personal propi de la planta. 

Així doncs els estudis a endegar s’entenen com un Projecte Bàsic de la instal·lació del sistema 

complementari de trituració, homogeneïtzació i bombeig de residus en bidons, essent el document 

 de partida per al desenvolupament dels projectes d’enginyeria de detall necessaris per a 

l’execució del projecte d’acord a la Reglamentació vigent. 



Sistema complementari de trituració, homogeneïtzació i 
bombeig de residus en bidons a forn d’incineració  
per  a la reducció d’emissions contaminants       Pàg. 11 

 

1.3.1 Límits de subministrament 

Els límits de bateria son:  (veure diagrama de flux F-5700-6). 

• Entrada de bidons al sistema de pretractament des del transportador existent. 

• Sortida de material triturat al forn rotatiu. 

• Connexió amb instal·lació de trituració existent. 

1.3.2 Obra civil i estructura metàl·lica 

El projecte inclou l’estudi de la ubicació de la instal·lació i plànol d’implantació. Queden exclosos 
els càlculs i plànols de les cimentacions, així com el disseny arquitectònic de la nova sala de 
quadres elèctrics i d’equips hidràulics que, serà d’acord als estàndards de construcció de la resta 
de la planta. 

Queden exclosostambé, els càlculs i plànols de l’estructura metàl·lica. El disseny d’escales, 
baranes i passarel·les  es faran d’acord als estàndards constructius de la planta incineradora. 

1.3.3 Màquines i aparells 

Inclosos en la memòria tècnica de la solució proposada: descripció general, subsistemes i 
especificacionsidus  tècniques. En l’apartat de plànols s’adjunta plànol de muntatge del conjunt de 
trituració i bombeig de residus en bidons. 

1.3.4 Electricitat, instrumentació i control 

Descripció bàsica del sistema elèctric: escomesa, implantació de nova sala elèctrica. Queden 
exclosos càlcul i traçat de línees d’escomesa. 

Concepte d’operació i control descrit en  la instal·lació a la memòria tècnica. 

1.3.5 Planificació  

Pla comentat per a l’execució i posada en marxa de la instal·lació. 
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1.3.6 Estudi econòmic 

Pressupost d’instal·lació, costos d’explotació i estudi de viabilitat econòmica. 

1.3.7 Estudi d’impacte ambiental 

Avaluació d’impacte  i consideració de la modificació com a  canvi no substancial (Seveso II). 
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1.4 Requeriments funcionals 

1.4.1 General 

Els sistema de pretractament de residus en bidons haurà de triturar, homogeneïtzar i alimentar al 
forn del incinerador amb un flux de residus adequat per a la seva incineració correcta. Serà 
complementari al sistema actual, per tal de donar resposta a la problemàtica que es presenta.  

1.4.1.1 Capacitat de la instal·lació 

La capacitat mínima de la instal·lació serà de 4 t/h, però serà capaç de funcionar a menor càrrega i 
cabals. 

1.4.1.2 Disponibilitat 

La disponibilitat serà de 7.200 hores per any. Definint com a disponibilitat la relació entre el temps 
en que la instal·lació pot estar en funcionament i el temps de funcionament de la planta 
d’incineració, aquesta serà major o igual al 90%. 

1.4.1.3 Envasos 

Es consideren bidons de diferents dimensions amb una capacitat màxima de 220 litres i pes màxim 
300 kg. 

Bidons:   Ø màx:   700  mm 

   h max     900 mm  

Materials: metall, plàstic o cartró. 

 

Contenidors: llargària  1.200 mm   

   Amplada  1.200 mm  

   Alçada  1.200 mm  

Palets:   llarg x ample:  1.200 x 1.200 mm  
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1.4.1.4 Residus 

 Els residus poden ser sòlids, líquids o pastosos. Els residus es qualifiquen com especials o 
industrials i es troben definits a la llista europea de residus que es va publicar amb la decisió de la 
Comissió Europea del 16 de gener del 2.001 per la que  es modifica la Decisió 2000/532/CE. 
L’especificació detallada dels residus es pot veure a l’annex B, amb un llistat de les prestacions de 
la màquina. 

1.4.2 Alimentació de bidons i cambra d’entrada 

L’alimentació de bidons podrà fer-se des de qualsevol dels transportadors actuals, mitjançant un 
mecanisme desviador cap als dispositius de transport de la pròpia instal·lació de trituració. Aquests 
transportadors hauran de tenir la capacitat d’acumulació necessària per tal d’assegurar una 
alimentació regular a la nova instal·lació. 

La cambra d’entrada es dotarà de mecanisme de doble comporta i en atmosfera inert de nitrogen.  

Hi ha la possibilitat de voler alimentar palets sencers amb bidons al triturador. Les dimensions 
màximes dels palets seran de 1200x1200 mm. 

1.4.3 Trituradora 

El triturador haurà de ser capaç de triturar els residus en bidons reduint-los al tamany adequat per 
a ser alimentats al forn sense problemes. La trituradora treballarà en atmosfera inert de nitrogen 
per tal d’evitar la formació d’atmosferes explosives durant el procés de trituració.  

1.4.4 Dipòsit d’homogeneïtzació 

Tindrà les dimensions adequades per a garantir una mescla homogènia. Estarà equipat amb un 
sistema d’agitació i un sistema per a controlar la consistència i la dosificació del producte a 
bombejar al forn. Funcionarà també en atmosfera inert. 

1.4.5 Connexió amb la trituradora existent 

De ser necessària haurà de permetre alimentar el tanc de mescla amb el triturat de la instal·lació 
actual. 
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1.4.6 Sistema de bombeig al forn 

Constarà d’una bomba volumètrica adequada a la capacitat sol·licitada i a la tipologia dels residus 
triturats. El cabal haurà de ser regulable en un rang de cabals prou ampli. Inclourà el sistema de 
connexió fins al interior del forn rotatiu. 

1.4.7 Sistema d’inertització 

Haurà de garantir una atmosfera inert al interior de tota la instal·lació de pretractament, per garantir 
la seguretat contra explosions i/o focs durant tot el procés. De funcionament automàtic controlarà 
en continu que els nivells d’oxigen estiguin per sota del 4%. El límit d’explosivitat de l’atmosfera que 
es forma al interior del sistema, durant al procés de trituració d’aquest tipus de residus, és del 6% 
de contingut d’oxigen a l’aire.  

1.4.8 Instal·lacions elèctriques, instrumentació i control 

Les instal·lacions elèctriques i d’instrumentació seran les adequades a la classificació de zones 
amb risc d’explosió. Tant els quadres de distribució, autòmats programables (PLC’s) i centrals 
hidràuliques estaran en zona no classificada, en un edifici de nova implantació. 

Els equips principals tindran els seus propis sistemes de control en base a PLC’s, supervisats per 
un autòmat que centralitzara tot el control.  

Es preveu una connexió amb al Sistema de Control Distribuït de la planta.
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2 Estudi d’alternatives 

S’han estudiat quatre alternatives que responguin als objectius indicats al capítol 1 anterior. 

Aquestes alternatives utilitzen en part la instal·lació o els equips existents i responen a les 

exigències fixades en els objectius indicats anteriorment. 

2.1 Descripció de la instal·lació existent 

El triturador existent, en endavant triturador A, consta dels següents subsistemes, segons el sentit 
d’avenç de la matèria: (veure diagrama de flux F.-5800-5 i plànol d’implantació I-5700-2) 

2.1.1 Cambra d’entrada  

Aquí son transferits els bidons des del transportador exterior (X5685), i  mitjançant un sistema de 
doble comporta  de funcionament alternatiu. Amb la primera comporta  (S5800), s’aconsegueix 
l’estanquitat amb l’aire de l’exterior. 

Una vegada plena de bidons, fins a dos per cicle, es procedeix al escombrat de l’aire amb nitrogen 
fins obtenir una atmosfera inert, per després ser transferits a la cambra de trituració mitjançant el 
transportador interior (H5800), a traves de la segona comporta (S5801). 

2.1.2 Cambra de trituració 

Aquí cauen els bidons per gravetat cap als cargols de trituració (Z5810A/B), situats amb els eixos 
en paral·lel i son d’accionament hidràulic. Tenen forma troncocònica i estan en una posisció u 
quals són de forma troncocònica i estan disposició desplaçada de les condicions d’engranament, 
giren  en sentit oposat, aconseguint-se així una acció combinada de trencament i barreja del 
producte. . 

La cambra és estanca respecte l’exterior i disposa d’un sistema per a mantenir l’atmosfera inert 
amb injecció de nitrogen, clapetes de seguretat per dissipar sobrepressions per explosions al 
interior i sistema contra incendis de detecció automàtica i extinció amb CO2. 

Des dels cargols de trituració superior els residus són transferits al cargol inferior (cargol extractor, 
Z5830), situat a la base de la cambra, mitjançant l’obertura de les comportes horitzontals 
S5810A/B. Aquest cargol a la vegada transfereix el material triturat al dispositiu d’injecció al forn. 
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2.1.3 Sistema d’injecció al forn 

Està format per un tub de forma cònica situat perpendicularment al cargol base, al interior del qual 
hi ha el cargol injector (Z5835) també cònic, el qual comprimeix el material i l’extrudeix a través 
d’un tram de tub cilíndric cap al interior del forn. El sistema es completa amb una comporta 
tallafocs (S5835). 

2.2 Alternativa I: solució de base 

Estarà formada per un conjunt d’equips que responent als objectius del projecte, s’instal·larien a 

l’àrea situada a l’esquerra del frontal del forn i en paral·lel al actual instal·lació. Es constituiria com 

una unitat independent però associada a la Trituradora A, a través de l’entrada del tanc 

d’homogeneïtzació, que permetrà processar en paral·lel el material trossejat per la existent a la 

seva pròpia cadència. L’alimentació de la mescladora amb el triturat es realitzarà a partir del cargol 

extractor (Z5850) per mediació d’un nou cargol de transport.  

 ALTERNATIVA I  
    
    
    
 
     
    

 
    Transportador de 

cargol  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Fig. 2.1. Diagrama de blocs Alternativa1 
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Està composada essencialment, per la relació d’equips següents en el sentit d’avenç de la matèria, 
fig 2.1.: 

• Un sistema d’alimentació de la trituradora per transportadors de corrons. 

• Un compartiment d’entrada, per garantir l’estanquitat del interior del sistema de trituració 

respecte de l’aire exterior, amb les seves corresponents comportes pneumàtiques i 

transportadors, i un sistema automàtic d’escombrada de l’aire amb nitrogen. Serà capaç 

d’acceptar la introducció de palets sencers amb quatre bidons de 200 litres. 

• Una trituradora de cisalles rotatives dentades, birotor, accionada per dos motors hidràulics. 

Està equipada amb un dispositiu d’aturada, cicles de marxa enrere i avenç automàtic, en 

cas de detecció d’un cos o material no triturable. Aquest dispositiu es completa amb un 

sistema d’expulsió del cos en qüestió, mitjançant una comporta o escotilla instal·lada sobre 

el mateixxassís de la trituradora.  

Aquesta màquina disposa també d’un empenyedor o alimentador, de funcionament 

automàtic o manual ,instal·lat sobre una de les cares de la tremuja d’alimentació, el qual  

exerceix una pressió sobre el material a triturar contra  les cisalles. Aquest dispositiu és 

molt pràctic, i permet un substancial estalvi de temps en la trituració en determinats casos, 

com per exemple en el cas de triturar blocs polimeritzats i materials elàstics. La trituradora 

funciona en atmosfera inert de nitrogen per evitar incendis o explosions. 

• Un dipòsit d’homogeneització cilíndric d’eix horitzontal equipat amb agitador i un dispositiu 

vessador regulable. L’agitador d’accionament  hidràulic té les pales inclinades en el sentit 

contrari al d’avanç del material. La seva capacitat és de 10 m3. El seu accionament és 

hidràulic a assegura un flux de matèria continu a la bomba de transferència. Funciona 

també en  atmosfera inert de nitrogen. L’entrada i sortida de matèria d’aquesta màquina es 

fa per gravetat i es regula amb el dispositiu vessador. 
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• Una bomba de transferència de la matèria homogeneïtzada d’alimentació al frontal del forn. 

Capacitat o cabal màxim 5 m3/h .És una bomba volumètrica de pistó, especialment 

desenvolupada per al transport de mescles de matèries pastoses amb cossos sòlids, com 

per exemple trossos de xapa i ferros. No obstant s’haurà d’establir un “menú” de residus 

(veure annex A), per assegurar un bon funcionament de la bomba, que malgrat disposar 

d’una força tallant de 80 tones, els residus hauran de tenir un cert comportament plàstic per 

avançar a través de la màquina i de les canonades. 

L’accionament és hidràulic i el funcionament volumètric és regulable de 0,5 a 5 m3/hora. 

Aquesta bomba pot transportar matèries d’aquesta consistència fins distàncies de l’ordre 

d’uns seixanta metres.  

• Aquests equips es completen per canonades d’alta pressió per al transport dels residus fins 

el frontal del forn rotatiu, centrals hidràuliques, canonades auxiliars d’oli hidràulic i de 

nitrogen, instruments de control i de regulació, així com per l’estructura metàl·lica de 

suportació, escales i plataformes d’accés. 

Aquest conjunt que acabem de descriure i les altres variants que presentarem més endavant, 

estaria subministrat, muntat i posat en marxa per una  empresa que compta des del 1972 amb 

nombroses referències en el camp de la trituració de residus industrials, i de recents línies 

complertes de trituració, mescla i injecció de residus, dues a Europa i una al Japó. 

S’han estudiat tres alternatives que responen també als objectius indicats en el capítol 1 anterior. 
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2.3 Alternativa  II (A) 

En aquesta proposta la trituradora nova estaria instal·lada directament sobre el triturador A, a una 

cota de +12.420 darrera del compartiment estanc existent, sobre una superfície de 1300 x 2000 

mm. aproximadament 

L’alimentació de bidons plens de 200 litres es realitzaria per un compartiment estanc independent a 

una cota superior a la indicada més amunt ja que ha de quedar espai a la trituradora,  la seva 

tremuja d’alimentació i el seu dispositiu seu empenyedor / alimentador. 

En aquesta variant s’utilitza la màquina existent més com mescladora que com trituradora i es 

manté el dispositiu actual d’alimentació al forn mitjançant el cargol injector i la comporta tallafocs 

existent. (veure fig. 2.2). 

Hem estimat, que el treball de tall realitzat per la trituradora nova més el que efectuarà l’existent, és 

susceptible de respondre a les exigències de transport de matèria mitjançant el cargol extractor i el 

d’injecció, fins i tot mantenint el colze de 90º per alimentar el residu a través de la rampa d’entrada 

de bidons. 

2.4 Alternativa II (B) 

Aquesta proposta integra la variant IIA incorporant-li la mescladora i la bomba previstes a la solució 

de base (veure fig. 2.3). 

En aquest cas el cargol extrusor d’alimentació al forn s’elimina de la instal·lació. La connexió entre 

el triturador A i la mescladora s’efectua per canonada de 300 mm. La transferència de matèria es 

fa per gravetat ja que la mescladora estaria instal·lada entre els nivells +3,50 y +7,00 metres 

aproximadament. 

Aquesta solució equival en principi a la de base, i s’estima que l’operació de mesclat serà més 

completa, degut a l’acció doble de la trituradora A i de la nova mescladora. 
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Presenta aquesta variant II-B l’avantatge de poder accedir a ella, en cas necessari, en dues etapes 

separades en el temps i de fer l’economia d’una nova estructura com la que cal per a la solució de 

base.  

         Alternativa II(A)       Alternativa II(B) 

 

Fig. 2.2 i 2.3. Diagrames de blocs Alternatives II(A) i II(B) 
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2.5 Alternativa  III 

En aquesta proposta, la trituradora nova també estaria instal·lada davant de la trituradora A. 

Difereix de les anteriors, en que l’alimentació del triturador existent es realitzaria mitjançant un 

cargols sense fi de camisa perforada, que faria la funció de separador de líquids i pastes de les 

peces sòlides. 

Els líquids i pastosos es recollirien en un tanc dispersor amb agitació i s’injectarien a través dels 

cremador actuals pel frontal  del forn rotatiu i/o per la cambra de post - combustió, mitjançant una 

bomba volumètrica de membranes d’accionament pneumàtic. En aquesta solució, el Triturador A 

segueix treballant com triturador de sòlids i es conserva sistema actual d’injecció al forn, com 

s’observa a la figura 2.4: 

 

Figura 2.4. Diagrama de blocs de l’alternativa III 
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2.6 Justificació de la solució proposada 

2.6.1 Criteris d’avaluació 

Per a l’elecció de la solució proposada s’ha considerat que la instal·lació, remodelada per una 

correcta alimentació del forn rotatiu, haurà d’acomplir amb els següents criteris: 

• Capacitat de producció sol·licitada. 

• Màxima flexibilitat de marxa, haurà de poder processar residus líquids, pastosos i sòlids. 

• Especialitzar la trituradora A únicament per a residus sòlids i durs. 

• Alimentació del forn amb residus triturats de forma fiable, homogènia i regulable. 

• Cost de la inversió. 

• Cost d’explotació. 

2.6.2 Comparativa d’alternatives 

L’anàlisi quantitatiu de les diferents alternatives es troba resumit a la taula multi criteri A.1, on a 

cadascun dels criteris se li ha assignat un pes relatiu respecte de la resta, sobre un índex del cent 

per cent.  

S’han donat pes més alt als criteris d’avaluació del funcionament: flexibilitat de marxa i alimentació 

al forn fiable, regular i homogènia; seguit del criteri d’especialització del triturador A per tal 

d’aprofitar al màxim les seves prestacions, i tot seguit els de capacitat sol·licitada i el de costos 

d’operació; finalment el cost de la inversió és el que ens ha semblat el criteri menys decisori tal i 

com confirmarà el posterior estudi de viabilitat econòmica.. 
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A continuació s’han valorat les diferents alternatives segons el grau d’acompliment amb els criteris 

de selecció, per finalment obtenir un valor ponderat de la nota final de les diferents propostes.  

Al peu de la taula s’han incorporat els costos d’inversió i d’operació de les diferents alternatives 

expressades en percentatge respecte de l’alternativa A, per tal de facilitar la valoració segons 

aquests criteris. Les alternatives s’han puntuat amb valors del 5 al 10, donat que totes elles 

aproven mínimament tots els criteris. La valoració de les alternatives segons cada criteri s’ha fet 

per comparació entre les mateixes en base als següents raonaments: 

• Capacitat de producció sol·licitada: totes les alternatives serien capaces d’assolir la 

capacitat sol·licitada, la I dona la màxima garantia; la II(b) estaria per sota de la I, ja que 

utilitza dues màquines de diferents característiques per a la mateixa funció, una darrera de 

l’altre, raó per la qual es poden ocasionar possibles colls d’ampolla. Les opcions III i II(a) 

tenen el handicap d’utilitzar el sistema d’injecció actual . A més, l’alternativa II(a) no té 

separació per als líquids i pastes, i per tant es presenta com la menys valorada. 

• Flexibilitat de marxa enfront de la tipologia dels residus: l’alternativa III obté la millor 

valoració, al utilitzar dos sistemes diferenciats per injectar els residus al forn en funció de la 

seva consistència. Té per tant, una concepció més específica per tal d’assolir la màxima 

flexibilitat de marxa, i a més, incorpora el concepte de mescladora, amb una màquina 

dissenyada específicament per aquest fi. L’alternativa I obté també bona valoració, ja que 

incorpora també la mateixa mescladora que la III, la II(b) està per sota per la incògnita de 

com funcionaria la trituradora existent com a mescladora, i la II(a) obté la nota més baixa al 

utilitzar el sistema d’injecció actual, que no és adequat per a líquids. 

• Especialització de la trituradora A únicament per a residus sòlids i durs: l’alternativa I 

obté la millor qualificació per aquest concepte, ja que permetria que la trituradora A 

treballés només amb sòlids durs. La III la segueix a distància, ja que tot i que la trituradora 

A treballaria només amb sòlids, s’utilitzarà com a mescladora, funció que pot realitzar amb 

les limitacions d’un volum petit i les del propi disseny de la màquina. Les variants II(a) i II(b) 

no especialitzen la trituradora A sota aquest criteri. 
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• Alimentació del forn amb residus triturats de forma fiable, homogènia i regulable: 
l’alternativa I ho acompleix amb garanties, la II(b) la segueix tot i tenir en contra el fet de la 

diferent cadència de les dues màquines en sèrie; l’alternativa III obté menys puntuació ja 

que utilitzaria la trituradora A com a mescladora, i donat que el seu volum útil és de 2 m3, 

estarà limitada a l’hora d’obtenir una mescla homogènia a partir de residus en bidons 

diferents. A més, conserva el sistema d’injecció actual que és poc fiable; finalment 

l’alternativa II(a) és encara pitjor sota aquest punt de vista, ja que té la problemàtica de 

l’alternativa III, agreujada pel fet de que no es separa la fracció líquida abans de passar per 

la trituradora A 

• Cost de la inversió: s’ha puntuat en relació inversa al cost d’inversió de cada alternativa 

(el valor de les inversions estan  a la taula inferior ). 

• Cost d’explotació: s’ha puntuat en relació inversa al cost d’explotació de cada alternativa 

(el valor d’aquest cost estan a la taula inferior). 

2.6.3 Conclusions 

De la comparativa (veure taula a.1) podem concloure: 

L’alternativa que millor respon als criteris d’avaluació és l’alternativa I: solució de base, descrita 

en l’apartat 2.2., que és la millor valorada. La segueixen i pràcticament amb la mateixa qualificació 

les opcions II(b) i III, i finalment l’alternativa II(a) és la menys valorada. 

La variant II(a) tot i que presenta l’avantatge d’una inversió reduïda té l’inconvenient de ser molt 

més restrictiva que la solució proposada, tant des del punt de vista de la tipologia de residus 

tractats, com des dels de fiabilitat de marxa o de capacitat de producció. Això és degut a que 

segeuix emprant el cargol extrusor d’alimentació al forn, situat a 90º del cargol extractor de la 

trituradora A. 
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Taula a.1. Comparativa de les alternatives amb resum de costos explotació i d’inversió. 

 
 

PES (%) ALT. I ALT. 
II(A) 

ALT. 
II(B) ALT. III

            
CAPACITAT SOL·LICITADA 10 10 8 10 9 
           
FLEXIBILITAT DE MARXA (tipologia dels 
residus) 30 9 5 8 10 
           
ESPECIALITZACIÓ TRITURADOR A 15 10 5 5 5 
           
ALIMENTACIÓ FIABLE, REGULAR I HOMOGÈNIA 30 10 5 9 7 
           
COST D’INVERSIÓ 5 5 8,5 5,5 7 
           
COST D’OPERACIÓ  10 5 8 6,5 6,75 
           

VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 100 9,0 6,0 7,8 7,8 

 

 
 

Unitat ALT. I ALT. II(A) ALT. II(B) ALT. III 

K€ 3.950 1.185 3.555 2.370 COST D’INVERSIÓ (% d’alternativa I) 
% d'alt. I 100 30 90 60 
          COSTOS D'OPERACIÓ 
          

Costos de producció            
Cost energia consumida: k€/any 120 50 120 80 
Cost consum N2: k€/any 50 35 50 45 

Total costos producció k€/any 170 85 170 125 
Costos de manteniment           

Total costos de manteniment k€/any 250 75 230 150 

k€/any 420 160 400 275 TOTAL COSTOS D'OPERACIÓ
% d'alt. I 100 40 60 65 
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La solució II(a) probablement hauria de complementar-se amb els equips indicats a la variant II(b) i 

conseqüentment, arribats a aquest estadi, perdria completament el seu avantatge econòmic i 

encara més, probablement seria més cara ja que els treballs s’haurien d’efectuar en dues fases, 

per arribar a una solució que posaria en línia els mateixos equips previstos en la solució de base. 

La solució II(b) presenta dos inconvenients respecte de la solució de base proposada, d’una banda 

no especialitzar la trituradora A en residus sòlids, i de l’altre fer passar per aquesta màquina, que 

funcionaria com a mescladora, tots els residus envasats de pastosos i líquids amb el conseqüent 

risc d’embús i el seu corol·lari de pèrdua de producció. 

La variant III té l’avantatge d’un cost d’inversió reduït amb relació a la solució de base proposada. 

És basa a més sobre un concepte atractiu, com és el de triturar sobre cisalla tots els residus i 

separar a continuació, líquids i pastosos mitjançant un cargol perforat que alimentaria la trituradora 

existent, amb els sòlids ja separats i la seva corresponent capa de llots, fangs i pastosos a ells 

adherits. 

El principi és viable a condició de que aquestes dues operacions es realitzin a la mateixa cadència, 

la qual cosa probablement no es produirà, trobant-nos llavors davant una pèrdua de capacitat de 

producció.  

S’han analitzat totes aquestes possibilitats i s’ha arribat a la conclusió de que s’ha d’operar el s 

equips de la planta amb la tipologia de residus per al quals han estat dissenyats. Així, especialitzar 

la trituradora A per als residus sòlids secs que es presentin en blocs compactes, com trencadora o 

trossejadora, i per a la resta, ja siguin sòlids, pastosos o líquids, utilitzar la cisalla rotativa que 

gràcies l’acció de les arestes i dents de tall de disseny específic és capaç de tallar amb rendiments 

majors aquest tipus de residus. L’alternativa I acompleix amb tots aquests criteris. 
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3 Memòria tècnica de la sol·lució proposada 

3.1 Implantació 

La implantació del sistema de complementari de pretaractament de residus sòlids, ja es va definir a 
l’hora de fer la comparativa d’alternatives, i es mostra al plànol I-0000-2.  

Aquesta implantació presenta els següents avantatges: 

• Especialització de la Trituradora A: els dos trituradors es poden connectar mitjançant un 
transportador de cargol de manera molt senzilla. De fet la connexió des del triturador A es 
farà a través de la tremuja del triturador nou. 

• Fàcil connexió amb el sistema de transport de bidons, ja que els transportadors estan a la 
mateixa cota. Els palets o bidons es transferiran des del transportador a cota +11.0 metres 
amb un mecanisme desviador a 90º. 

• L’edifici de la sala elèctrica i de centrals hidràuliques s’ubicarà a l’altre costat del carrer en 
una zona totalment diàfana i prou separada de les zones classificades.  

• Aprofitament de les estructures metàliques existents: escala d’accés compartida amb el 
triturador A i utilització de l’estructura dels transportadors per al pas de canonades dels 
circuits hidràulics i del cablejat elèctric. 

• Fàcil connexió amb les xarxes de recollida separativa d’aigües de la planta: xarxa d’aigües 
potencialment contaminades i xarxa d’aigües químiques. 
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3.2 Descripció general 

A la següent figura es mostra la disposició general de la nova instal·lació de trituració, 
homogeneïtzació i bombeig de residus sòlids. Veure també plànol de muntatge M-5700-7. 

 

 

Fig. 3.1. Disposició general de la instal·lació. 

 

La instal·lació es composa de tres sistemes principals: 

• Sistema de trituració. 

• Sistema d’homogeneització. 

• Sistema de bombeig. 
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3.2.1 Sistema de trituració 

3.2.1.1 Alimentació del sistema. 

El sistema de trituració s’alimenta per dues vies: 

• Un sistema de transportadors de corrons per a palets amb bidons.  

• Un sistema de cargol transportador per residus prèviament triturats amb la 
trituradora A. 

Els residus, són introduïts a la tremuja de la trituradora a través de la cambra d’entrada o bé 
directament amb els residus prèviament triturats. L’atmosfera al interior de la tremuja i cambra 
d’entrada és inert, per reducció de la concentració d’oxigen mitjançant la injecció de nitrogen, de 
manera que es minimitzi el risc d’explosió i/o d’incendi com a conseqüència dels vapors generats 
en la trituració de residus industrials. 

3.2.1.2 Subsistemes 

El sistema de trituració consta dels següents subsistemes (veure diagrama de flux F-5700-6): 

• Cambra d’entrada: aquí son transferits els bidons des del transportador exterior H5700 cap 
al transportador interior (H 5701). S’aconsegueix l’estanquitat amb l’aire de l’exterior 
mitjançant un sistema de doble comporta  de funcionament alternatiu. 

Una vegada plena amb un palet o bidons, es procedeix a l’escombrat de l’aire amb 
nitrogen. L’excés d’aire és vehiculat cap al forn, fins obtenir una atmosfera inert. Després la 
càrrega és transferida a la cambra de trituració.  

• Cambra de trituració: és de construcció estanca i forma una tremuja (X 5702) just a sobre 
del conjunt de trituració. Aquest està format per una cisalla rotativa de dos eixos (Z 5700 
A/B), una comporta per a l’expulsió de no triturables (S 5702) i un conjunt empenyedor (H 
5703).  

Tots els accionaments són amb motors hidràulics i s’alimenten des d’un grup hidràulic dotat amb 
dues bombes principals per als eixos de la cisalla, i un grup auxiliar per a l’accionament de  les 
comportes, l’empenyedor i el transportador de cargol. 

L’alimentació elèctrica de tot el conjunt es concentra en un sol armari, controlat amb un autòmat 
programable, connectat també amb el sistemes d’homogeneització i de bombeig al forn.  



Pàg. 32  Memòria 

 

El comandament automàtic s’efectúa a través d’una pantalla tàctil al mateix PLC o localment en les 
consoles de camp, les quals permeten el funcionament manual dels subsistemes. 

3.2.2 Sistema d’homogeneització 

El sistema d’homogeneització es composa d’un dipòsit cilíndric  d’eix horitzontal  (R 5750) equipat 
amb un agitador horitzontal de pales inclinades i una comporta vertical per a la regulació del cabal 
de sortida cap a la bomba. 

Tots els accionaments són hidràulics amb alimentació des d’un grup propi.  L’alimentació elèctrica 
de tot el conjunt es concentra en un sol armari, controlat amb un autòmat programable connectat 
amb els PLC’s del sistema de trituració i del de bombeig. 

3.2.3 Sistema de bombeig 

El sistema de bombeig es basa en una bomba volumètrica de pistó, composada per: un cargol 
alimentador (H5750) i un sistema empenyedor (H5751), que alimenten  el cilindre de la bomba ; el 
mecanisme propi de la bomba (P5750) i una comporta a la sortida (H5752). 

L’alimentador i l’empenyedor injecten a pressió el residu al interior de la bomba contra comporta de 
sortida, la qual està sincronitzada amb l’avanç de la bomba, per tal de permetre el bombeig del 
producte cap la canonada d’alimentació al forn. 

Tots els accionaments són hidràulics amb alimentació des d’un grup propi.  L’alimentació elèctrica 
de tot el conjunt es concentra en un sol armari, controlat amb un autòmat programable connectat 
amb els PLC’s del sistema de trituració i del sistema d’homogeneització. 
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3.3 Descripció tècnica d’equips i sistemes 

3.3.1 Transportadors i cambra d’entrada 

3.3.1.1 Transportador de corrons exterior (H 5700) 

• Unitat de transport:   palets sencers amb bidons de 200 litres 

• Pes màxim per palet:    1200 kg ( 4x300 kg) 

• Alçada transportador:   aprox. 520 mm, cota superior d ela generatriu dels     
                                                              corrons +11,00m 

• Amplada transportador:   1500 mm 

• Longitud del transportador:  aprox. 5647 mm 

• Diàmetre dels corrons :            130 mm 

• Potència instal·lada:   1.5 kW 

• Classificació motor:    EEx-ed 

• Classificació instrumentació:   EEx-i 

3.3.1.2 Transportador de corrons interior (H 5701) 

• Unitat de transport:    palets sencers amb bidons de 200 litres 

• Pes màxim per palet:    1200 kg ( 4x300 kg) 

• Alçada transportador:   aprox. 520 mm 

• Amplada transportador:  1500 mm 

• Longitud del transportador:  1640 mm 

• Diàmetre dels corrons :  130  mm 

• Potència instal·lada:   0.75 kW 

• Classificació motor:   EEx-ed 
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• Classificació instrumentació:  EEx-i 

 

3.3.1.3 Cambra d’entrada 

La cambra d’entrada està constriuda en perfileria i xapa metàl·lica, amb obertures d’entrada i 
sortida equipades amb comportes de tancament. Les comportes es desplacen per rails mecanizats 
per a un correcte ajustament i son d’accionament hidràulic. 

• Material   St 37.2 

• Dimensions exteriors:    aprox. 2700 x 2000 x 2400 mm 

• Dimensions (interiors)  approx. 2600 x 1880 x 2300 mm 

• Volum         aprox.  11.5 m3 

• Gruix de paret:   12 - 30 mm 
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3.3.2 Cambra de trituració  

3.3.2.1  Tremuja d’alimentació al triturador 

• Dimensions (part inferior)  aprox.   2300 x 4200 x 2000 mm 

• Material     St. 37.2, Hardox400 

• Gruix de paret    12 – 30 mm 

3.3.2.2  Dispositiu empenyedor hidràulic 

El dispositiu comprimeix la càrrega de residus contra les dents de la cisalla rotativa per a ser 
triturats. El resultat és que l’acció de desgarrament i tall d’aquests tipus d’eina és més eficient, amb 
la qual cosa s’aconsegueix un sòlid triturat de tamany adequat, i el que és molt important, amb 
dimensions que presenten poca variabilitat. El dispositiu evita també la formació de ponts de 
material. 

El principi constructiu és a base de xapa metàl·lica soldada i reforçada. Les parts que estan 
exposades a desgast estan convenientment recobertes de xapes metàl·liques d’acer antidesgast, 
fixades amb cargols i fàcilment accessibles per a la seva reposició. 

La disposició inclinada de l’empenyedor facilita l’escolament dels líquids, a més el dispositiu permet 
l’entrada de material en qualsevol posició.  

L’accionament és a través d’un pistó hidràulic. El control de posició es fa amb  finals de carrera i el 
l’avenç es controla a través del circuit hidràulic, tot supervisat amb un PLC. El control té en compte 
la càrrega real a que està sotmès el triturador per optimitzar la capacitat de la instal·lació. 

Dades tècniques: 

• Carrera del pistó:    1200 mm 

• Força d’accionament:     400 kN 

• Materials      St. 37.2, Hardox 400  

• Gruix de paret     12 - 30 mm  

• Pes incloent part baixa de la tremuja  7.5 t 
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3.3.2.3 Trituradora 

3.3.2.3.1 Descripció funcional 

La trituradora es una cisalla rotativa de dos eixos d’accionament hidràulic. En funcionament el 
producte es talla, volteja i trenca per l’acció de les dents de tall d’especial disseny. 

La construcció de la cisalla es mostra a les figures següents: 

 
 
Motor 1       Dissipador             Càrter 1                  Càrter 2                Motor 2 
                   de xocs 

 

 

 

 

 

 

 

Comporta d’expulsió Suport 1 Disc de tall           Dent   Pinta              Suport 2 

Fig. 3.2. i 3.3.  Cisalla rotativa: vista frontal i secció. 
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Els dos rotors estan equipats amb discs de tall amb dentat especial, (veure fig. 3.3). Els rotors giren 
a velocitats diferents i sentit oposat. La trituració es realitza per l’acció de tall i de cisallament dels 
discs de tall i l’acció de desgarrament produït per les dents. 

El tamany de les partícules a la sortida depèn dels següents paràmetres: (veure fig. 3.4.) 

• Distància i nombre de dents (A) 

• Distancia (joc) entre la punta de les dents i la superfície  exterior del disc on s’encaixa (B) 

• Superposició de les dents (C) 

• Amplada i disseny de les dents 

• Velocitat de rotació dels eixos  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Paràmetres definitoris de la geometria dels discs de tall (secció lateral). 

Les prestacions de la màquina depenen principalment de la geometria de la cisalla rotativa 
(diàmetre dels discs de tall, superposició de les dents, longitud dels rotors, ample de les dents) i de 
l’accionament (potència instal·lada, parell màxim i velocitat de rotació màxima).  

Per tal de prevenir la sobrecàrrega, es canvia el sentit de rotació quan la pressió del sistema 
hidràulic supera un cert límit, al nostre cas 330 bar. Els rotors inverteixen el seu sentit de gir per 
uns pocs segons i així el material a triturar es volteja quedant en una altra posició, moment en qual 
els rotors tornen a girar en el sentit de tall. 

En el cas de que el producte no es pugui triturar, s’obre la comporta i  el material cau per gravetat 
per la tremuja X 5704. 
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Els rotors giren a velocitat baixa (màx. 1m/s), d’aquesta manera es minimitzen les emanacions de 
pols i el calentament del material a triturar, així s’aconsegueix un risc d’explosió molt baix en 
comparació amb altres màquines de la mateixa tipologia. 

El nivell de soroll produït per la trituradora és en tot cas inferior a 80dB(A). El soroll més important 
esdevé de la caiguda de la càrrega a la tremuja d’alimentació al triturador. 

3.3.2.3.2 Elements de la trituradora 

 Rotors 

Els rotors consisteixen bàsicament en dos eixos ranurats (veure foto 3.1.),  equipats amb discs de 
tall amb sistema de fixació, suportats per rodaments de boles i sistema de sellatge, tal i com mostra 
la fotografia següent: 

Disc de tall Fixació Eix ranurat 

 

Foto 3.1. Rotor cisalla rotativa 

Els eixos son d’acer aliat forjat, trempat varies vegades. Tos el procés de fabricació és controlat al 
100% per ultrasons. 

L’eix ranurat és el que dona una millor transmissió de forces entre l’eix i els discs de tall, que no 
pas una unió emprant altres sistemes: acoblament hexagonal o amb xaveta. 
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 Discs de tall 

Construcció: els discs de tall estan fets d’acer forjat al CrNiMo, totalment mecanitzats i esmolats. 
Son trempats varies vegades i endurits superficialment. 

Aquesta duresa superficial garanteix una excel·lent resistència a l’abrasió. El procés de trempat 
realitzat prèviament al d’enduriment superficial dona resistència i tenacitat a la peça. 

Muntatge: l’acoblament ranurat permet ajustar el joc entre els discs, el solapament i l’ample de les 
dents es poden adaptar a cada aplicació. 

Manteniment: donat el tipus d’aplicació, els discs de tall estan sotmesos a un desgast molt elevat. 
Poden ser recarregats amb aportació de material per soldadura, i després mecanitzats fins a tenir 
les característiques idònies de l’eina de tall. 

La producció de la màquina i el tamany de partícula del triturat depenen en gran mesura d’un 
correcte estat de l’eina de tall. 

 Rodaments de boles 

Els eixos van suportats als seus extrems per rodaments de boles, degudament protegits de 
l’embrutiment i la corrosió per un sistema de sellatge. 

Tots el elements mecànics estan directament muntats sobre l’eix de tal manera que es facilita la 
reposició de les peces sotmeses a desgast, proporcionant una disponibilitat de la màquina 
excel·lent.  

 Sistema de sellatge 

El sistema de sellatge entre la zona de tall i els rodaments de boles garanteix l’estanqueïtat inclús 
triturant materials problemàtics, com poden ser residus líquids o pastosos. 

El sistema de sellatge és quàdruple: 

• Separació de la cambra de trituració de la caixa de rodaments amb construcció en xapa. 

• Separació entre ambdues cambres, per a l’evacuació d’eventuals filtracions contaminants. 

• Segellat laberíntic de disseny especial per a trituradores rotatives. 

• Segell amb juntes de tancament. 
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El disseny es completa amb un sistema de greixatge centralitzat, que garanteix la lubricació 
correcte i disminueix el risc de contaminació de l’oli per la pròpia sobrepressió d’aquest. 

 Bancada del triturador  

La bancada on es recolzen els eixos de la trituradora, es completa amb  perfils i parets de xapa per 
formar la caixera de la màquina, on van muntades la comporta d’expulsió de no triturables, les 
caixes de rodaments i les pintes de neteja dels discs de tall. 

L’execució constructiva és per soldadura i molt reforçada, pròpia d’aquest tipus de maquinària. 

Les pintes van fixades a la paret interior entre dos discs de tall i tenen les següents funcions: 

• Obligar al material a triturar a passar entre les eines de tall. 

• Impedir que els residus donin la volta a l’eix i retornin a la cambra de trituració. 

• Finalment, impedeixen que la deflexió de l’eix sigui massa gran. 

 Comporta d’expulsió de no triturables 

La màquina va equipada amb una comporta d’accionament hidràulic, per a la fàcil expulsió dels 
materials no triturables, com per exemple elements de metall dur. 

La posició inclinada dels eixos de la trituradora facilita l’expulsió d’aquests materials que cauen pel 
conducte d’extracció fins a un contenidor a nivell del ras. 

La comporta és de construcció soldada i reforçada amb nervis que garanteix una alta rigidesa al 
conjunt, que es completa amb un accionament amb pistons hidràulics. 

El funcionament del conjunt està controlat amb detectors de posició, finals de carrera, que son 
controlats amb el PLC de la trituradora. 
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 Caixes de rodaments 

Les caixes de rodaments encapsulen els rodaments de boles, estan dividides en dues parts que 
s’uneixen amb cargols l’una amb l’altra. El muntatge i desmuntatge és fàcil i l’execució es mostra a 
la foto 3.2.: 

 

 

Part superior de la bancada de suportació, 
bona accessibilitat als rodaments i  als 
discs de tall 

 

  

 

 

 

Eixos     Placa suport        Rodaments      Caixa de rodaments 

Foto 3.2. Muntatge del rotor sobre bancada, detall caixes de rodaments. 
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 Motors d’accionament 

 

Foto 3.3. Motor d’accionament de la cisalla rotativa 

 

Cada rotor de la trituradora està accionat per un motor hidràulic de baixa velocitat de gir i llarga 
vida ( 50.000 a 100.000 hores). La vida útil d’aquest tipus de motors es molt superior a la dels 
motors d’alta velocitat i aconsegueixen un rendiment un 20% més elevat. 

 

 Sistema amortidor de vibracions  

Cada  a motor va fixat a la bancada amb un sistema d’amortidors de molles, que protegeixen la 
màquina i el seu accionament de les sobrecàrregues de xoc produïdes per la presència de 
materials no triturables. 
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3.3.2.3.3 Dades tècniques 

• Potència instal·lada     2 x 75 kW 

• Dimensions      4120 x 1955 x 1400 mm 

• Pes aprox.:      20 to 

• Superfície de treball     1620 x 1425 mm 

• Alçada de treball     1400 mm 

• Nombre de discs per eix:    13 

• Tipus de discs de tall     monobloc 

• Nombre de dents per disc de tall:    35 

• Diàmetre dels eixos:     320mm 

• Diàmetre dels discs de tall:    570 mm 

• Amplada de les dents     entre 62 i 170 mm 

• Velocitat de rotació eix ràpid   màx. 18 rev/min, regulable 

• Velocitat de rotació eix lent   màx. 18 m/min, regulable 
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3.3.3 Sistema d’homogeneització 

3.3.3.1 Descripció funcional 

La mescladora està dissenyada per a l’homogeneïtzació de residus especials prèviament triturats. 
Es tracta d’un dipòsit horitzontal de 10 m3 de capacitat, equipat amb un agitador també horitzontal, 
de pales radials inclinades en el sentit contrari de l’avenç del material. D’aquesta manera es 
mescla el producte tot agitant-lo a contracorrent i a més es compensa la discontinuïtat en el cabal 
d’alimentació. 

L’entrada i sortida de material es realitza per gravetat a través de la tremuja d’entrada des de la 
trituradora i la de sortida cap a la bomba. El cabal de sortida i el nivell al tanc es controlen amb un 
sistema de vessador regulable 

3.3.3.2 Elements de la mescladora 

 Dipòsit de mescla 

Es tracta d’un dipòsit cilíndric amb dues tapes soldades a cada extrem de la virolla, disposa de 
perfils de suportació per a la seva fixació sobre bancada. El dipòsit està equipat amb boques 
d’inspecció als lateral i visors de vidre als dos extrems. 

Les boques d’inspecció porten un interruptor de seguretat que s’acciona al obrir-les. 

 Comporta / vessador 

Consta d’una comporta accionada per un cilindre hidràulic de posició regulable.  Està equipat amb  
sensors de posició per al seu control des del PLC.   

 Agitador 

L’eix de l’agitador està suportat per l’exterior del dipòsit, en rodaments autoalineables, els 
rodaments estan sellats en ambdós costats amb estopada i prensaestopes fàcilment 
intercanviables.  

Les pales son radials inclinades cap enrere. A la paret interior del dipòsit es disposen els 
dispositius trenca ones que provoquen la mescla del material. Estan subjectes amb unions 
cargolades a unes carteles de subjecció. 

Aquests elements son d’aliatge metall dur resistent a l’abrasió.  
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 Connexions 

Tremuja d’entrada:   850 x 1400 mm a la brida d’acoblament. 

Disc de ruptura:   1 x DN 350 

     1,1 bar absoluts 

Injecció de vapor:   1 x DN 50 amb brida 

Inertització amb N2   2 x DN 50 amb brida 

Sensors d’oxigen   2 x DN 50 amb brida 

Descàrrega       600 x 1000 mm amb brida 

 Accionament 

Hidràulic, cabal màxim 344 l/min, parell màxim de 50.000 Nm a la pressió de 350 bar.  

 Dispositiu de pesatge 

El mesclador va recolzat sobre cèl·lules de càrrega connectades a una unitat de pesatge per  al 
control i regulació de la màquina  

 Materials 

Acer 52.2 normalitzat o HII. 
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3.3.3.3 Característiques tècniques 

Volum total de la mescladora:    10 m3  

Volum útil:      màx. 7 m3 

Pressió de prova      2 bar abs. 

Pressió de disseny     màx. 1,03 bar abs. 

Estàndard constructiu     AD-Merkblatter 

Aparellatge elèctric:      EEx IIB T4 

Central hidràulica:     no EX 
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3.3.4 Bomba de sòlids 

3.3.4.1 Descripció funcional 

La bomba de residus s’alimenta a través d’un vis sens fi sense nucli (H 5750) des del conducte de 
sortida del tanc homogeneïtzador. Entre el vis sens fi i la bomba s’incorpora un dispositiu 
compactador (H 5751) per tal de forçar l’entrada de material a dins del cos de la bomba contra el 
propi pistó i la vàlvula de la sortida (H 5752). El material es empés pel pistó de la bomba tot 
embutint-lo a través d’una canonada cap al forn. 

A la taula següent es resumeixen les principals característiques funcionals de la bomba.  

Taula c.1. Característiques tècniques de la bomba de pistó 

 
Medi a transportar Material de sortida de la 

mescladora 
Contingut en sòlids secs Residus especials triturats i 

preparats 
 

Tamany mig de les partícules sòlides 50 x 200 mm 
Temperatura Ambient 
Valor límits de pH 

4 - 12 
Cabal màxim 5 m³/h 
Distància de transport  25 m aprox. 
Diàmetre de la canonada DN 250 (250 mm) 
Nombre de colzes Màx. 4 a 90° 
  
Pressió de sortida Regulable amb l’addició de líquids 

a la mescladora. Valor màxim 40 
bar. 
 
 

Condicions d’operació 24 h/d, 7.200 h/any 

Protecció contra explosions El transportador no és Ex ja que la 
fricció metall produeix espurnes. 
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3.3.4.2 Dades tècniques: 

• Carrera del pistó:    700 mm 

• Diàmetre del cilindre:   350 mm 

• Volum per carrera:   67,3 l 

• Pressió en mode bombeig:  40 bar màx. 

• Pressió en mode de tall:   80 bar 

• Pressió de disseny (màx.)  250 bar 

• Pressió màxima de servei   40/80 bar 

3.3.4.3 Principi de funcionament 

La bomba s’acciona a través d’un grup hidràulic i disposa de control automàtic. Per principi 
d’embutit el pistó pot bombejar materials de diversa consistència. A l’entrada del cilindre de 
transport es troba un anell tallant que, juntament amb el pistó empenyedor, es converteix en una 
eina de tall a mesura que el pistó de la bomba avança en la seva carrera. Aixó permet triturar i 
bombejar fragments de material de major tamany. Un control hidràuic especial regula la seqüència 
dels moviments del pistó. 
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3.3.4.4 Elements de la bomba 

 

 

 

Posició Descripció 

1 Comporta de tancament de sortida 

2 Cilindre de transport 

3 Caixa de la bomba 

4 Cilindre guia 

5 Cilindre d’accionament 

6 Eix del pistó flotat 

7 Cilindre del pistó flotant 

8 Pistó amb corona tallant 

9 Anell tallatnt 

10 Canonada de pressió 
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3.3.4.5 Sistema d’alimentació de residus sòlids al forn  

El sistema d’alimentació de residus sòlids al forn consta de : 

• Canonada completa des de la vàlvula de sortida de la bomba fins la brida de la 

llança d’alimentació de sòlids al forn. 

• Vàlvula manual de tancament 

• Suports 

• Connexions embridades per al drenatge o neteja de la canonada 

• Llança d’alimentació de sòlids al forn. 

3.3.4.6 Canonada cap al forn 

La canonada d’alimentació és DN 200 PN 100, construïda en acer contra el desgast i extrems amb 

brides. Els radis dels colzes seran de com a mínim 1000 mm  també embridats. La canonada està 

construïda en segments per permetre el seu muntatge. Altres característiques son: 

• Longitud total:   approx.20 m 

• Nombre de colzes:   5 

• Connexions de buidat:            3 x DN 50, PN 100 

3.3.4.7 Llança de sòlids 

La llança de sòlids té les següents característiques. 

• Canonada de residu  material 1.4571  

• Brida de connexió  DN 200, PN 100 

• Obertura       DN 250-DN300 al forn 

• Canonada de refrigeració amb aire:  material 1.4571 o similar 

• L’aire de refrigeració provindrà de l’aire de combustió.  
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• La part de la canonada al interior del forn va protegida per un tub d’acer resistent a 

les altes temperatures de DN 400 PN6. l’espai entremig es reomple amb material 

refractari. 
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3.3.5 Sistema d’inertització amb nitrogen 

3.3.5.1 Descripció funcional 

 

La concentració d’oxigen a l’àrea d’entrada i trituració haurà de ser per sota del 6%, per tal de 

minimitzar el risc d’explosions deguts al tractament de trituració de residus especials. 

Generalment els bidons contenen productes perillosos (baixa temperatura d’ignició i alt risc 

d’explosió), es per això que s’ha previst la instal·lació de la cambra d’entrada, on prèviament ja 

s’injecta nitrogen per reduir la concentració d’oxigen en cada cicle en funció del tipus de residu a 

tractar. D’aquesta manera es facilita que amb la injecció de nitrogen a nivell de la trituradora es 

formi una capa (blanket) de nitrogen molt estable, on la concentració d’oxigen té els nivells 

adequats per permetre triturar el residu. 

Aquest sistema ha estat aprovat per les normatives a Alemanya, Bèlgica i Suïssa. 

La concentració d’oxigen es mesura en dos punts de la tremuja d’entrada a la trituradora i també a 

la mescladora. El volum de nitrogen que s’haurà d’injectar a la cambra d’entrada es determinarà en 

la posada en marxa, una dada del consum previst és de 100 Nm3/h per a tota la instal·lació.  

El nitrogen s’injecta a la tremuja i a la mescladora en funció del valor d’oxigen mesurat. En 

condicions d’operació normal (sense expulsió de no triturables) el nivell d’oxigen  es manté baix a 

la tova, trituradora i mescladora. 
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3.4 Centrals hidràuliques 

Donada la importància de l’accionament hidràulic de les màquines a implantar donem a 
continuació les especificacions de la central hidràulica que alimenta al sistema de trituració. 

3.4.1 Concepte 

La central hidràulica va muntada sobre la seva pròpia bancada amb un bon accés a tots els 

dispositius. Els motors elèctrics estan muntats en els seus propis suports contra les vibracions i van 

directament acoblats als motors. Els elements amb més manteniment filtres d’oli, circuit de 

recirculació, pressòstats estan ubicats a la part frontal. 

El conjunt forma un recipient per a la recollida de possibles vessaments amb connexió de 

drenatge, veure foto 3.5.:   

Motor elèctric 1 Termòstat d’oli  

 

 Motor elèctric 

rotor 2 

pressòstat 

 

Indicador 

 

 

Rotor bomba 2 

 

Rotor bomba 1  Filtre   Bomba emergència 

Foto 3.5.: Vista frontal central hidràulica 
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3.4.2 Circuits hidràulics separats  

Una de les principals característiques es que porten dos Circuits hidràulics separats. Veure fig. 
3.6.: 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Esquema típic del circuït hidràulic d’alimentació a motors 

Amb aquesta disposició s’aconsegueix la màxima fiabilitat de marxa. 
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3.4.3 Característiques tècniques 

Taula 3.2. Característiques tècniques de la central hidràulica de la trituradora:  

 

Dimensions  mm 2590 x 1250 x 2600 

Pes (inc. oli) kg 2650 

Volum del tanc l 400 

Motors elèctrics  ABB 

Velocitat de rotació rpm 1500 

Potència instal·lada eix de gir ràpid kW 75 

Potència instal·lada eix de gir lent kW 75 

Tensió  400-440 

Classe d’aïllament  B (F) 

Classe de protecció  IP 54 

Bombes  DENSION 

Desplaçament cm3 

Pressió d’operació bar 

Número d’interruptors   

Número de filtres  

Calefacció de l’oli W 

180 

350/400 

10 

3 + 1 

1000 

Sistema de refrigeració  oli/aigua  
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3.5 Electricitat i control 

3.5.1 Concepte. Criteris d’implantació 

El concepte del sistema elèctric del sistema  de trituració homogeneïtzació i bombeig de residus 
sòlids, es basa primerament en la construcció modular del sistema. Així, cada subsistema porta el 
seu propi quadre elèctric comandat per un PLC. Aquests PLC estan a la vegada supervisats per un 
 PLC mestre que és el que es comunica amb el Sistema de Control Distribuït de la Planta. 

Els quadres elèctrics aniran instal·lats a la sala elèctrica T (veure plànol I-0000-1),des d’on es 
connectarà amb els elements de camp. Aquesta és una zona no classificada, al igual que la sala 
de centrals hidràuliques. La instrumentació i aparellatge de camp s’haurà d’adaptar a la 
classificació de zones i estar separat galvànicament de la zona no classificada. 

L’escomesa a aquesta sala provindrà de la sala F a sota de l’electrofiltre, lloc on es troben els 
quadres de distribució principal de la planta d’incineració. 

Amb aquest concepte, el control i enclavaments de cada subsistema poden funcionar de manera 
independent, a través del comandament local de cada màquina; p.e. el funcionament de la bomba 
de pistó tindrà programada la seva pròpia seqüència i enclavaments de seguretat propis de la 
màquina al seu PLC. Això és bàsic de cara a garantir una correcta operació de cada subsistema 
sense malmetre la pròpia maquinària.  

Finalment el PLC de supervisió i control de tot el sistema és el que portarà implementada la 
seqüència i enclavaments de funcionament de tot el conjunt. El control podrà ser local des de la 
sala T, amb la instal·lació d’una pantalla tàctil d’interfície amb l’usuari, o bé des de sala de control a 
través del SCD de planta. Cal esmentar aquí que a sala de control es reproduiran les mateixes 
pantalles de control que a la sala T, per fer més fàcil operar la instal·lació. 
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4 Planificació  

Un projecte d’aquesta envergadura exigeix d’una tasca de coordinació molt important, centralitzada 
pel Director de Projecte que haurà de definir clarament les relacions externes i internes de l’equip 
de projecte, l’organització del projecte, els mètodes de treball, els circuits de comunicació i 
d’informació i els procediments de control. Totes aquestes tasques estaran definides en el Manual 
de Coordinació del Projecte a endegar pel mateix Director de Projecte i els enginyers de projecte 
[3].   

En l’àmbit del present estudi es definirà la divisió dels treballs a realitzar pels diferents col·lectius 
implicats: propietat, subministrador del procés, proveïdors i contractistes, així com serveis de 
tercers, tenint en compte els recursos disponibles.  

També es defineix el pla d’execució dels treballs que servirà de base per al pressupost de la 
inversió inclòs en l’estudi econòmic del capítol següent del present estudi.  

4.1 Divisió dels treballs 

4.1.1 Propietat 

L’empresa adjudicatària del  servei de gestió per tractament tèrmic de residus industrials, és la que 
realitzarà la inversió objecte d’aquest estudi. Actúa per tant, com a empresa aportadora del capital 
de la inversió, de la qual espera els millors resultats dins del període de concessió, 15 anys 
prorrogables a 25. 

A més aportarà els mitjans humans per a formar un equip de treball per a la direcció, coordinació, 
supervisió i posada en marxa de la instal·lació. 

El grup de projecte tindrà l’organigrama que es mostra a la fig. 4.1, el qual ha estat confeccionat 
amb personal de la pròpia organització. Consta d’un Director de Projecte fins ara Cap de 
Disposició de la Planta, el qual tindrà com a ajudant directe l’enginyer de Planta, que juntament 
amb el Delineant Projectista realitzen habitualment feines de despatx d’enginyeria dins de 
l’organització.  

L’organigrama es completa amb dos supervisors de muntatge, un per obra civil i equips mecànics i 
l’altre d’electricitat, instrumentació i control els quals formen part de l’equip de Manteniment de la 
Planta. Aquests supervisors, es complimentaran amb el personal de manteniment i d’operació 
durant la posada en marxa de la instal·lació, de cara a completar la seva formació. 
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Fig. 4.1. Organigrama de l’equip de projecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Subcontractista principal 

El subcontractista principal, és un consorci d’empreses que endegaran la fabricació, 
subministrament, muntatge i posada en marxa del sistema de trituració, homogeneïtzació i 
bombeig de residus sòlids.  

Ells aporten el “know-how” de la instal·lació en la modalitat d’un contracte “claus en mà” del conjunt 
de trituració, homogeneïtzació i bombeig de residus sòlids en bidons de cara a assolir les 
prestacions sol·licitades a la instal·lació completa amb màximes garanties. Queden fora del 
subministrament l’obra civil i el subministrament i muntatge de l’estructura metàl·lica.  

4.1.3 Subcontractista d’obra civil 

Els treballs d’obra civil incloent l’enginyeria de disseny de les cimentacions es duran a terme per un 
contractista local. 

4.1.4 Subcontractista de muntatge mecànic 

Serà el responsable del subministrament i muntatge de l’estructura metàl·lica i de les instal·lacions 
complementàries al contracte claus en mà del contractista principal. 

Director de projecte 

Supervisor de muntatge 
Obra Civil i Inst. Mecàniques 

Supervisor de muntatge 
E+I i Control 

Enginyer de Planta 

Delineant projectista 
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4.2 Pla d’execució comentat 

El pla d’execució del projecte s’ha confeccionat d’acord  amb la divisió dels treballs prevista i els 
terminis d’execució que han donat els subministradors. Veure 3.2 o pla detallat a l’annex C. 

Comentaris a la planificació:  

•  El pla s’estructura entorn al subministrament dels equips principals: fabricació, transport i 
recepció en obra. Serà una fita a fixar contractualment, la previsió és de set mesos.  

• La data d’inici és la signatura del contracte amb el subministrador principal, a partir d’aquí 
comença a caminar el projecte en fase de desenvolupament de l’enginyeria de detall i 
fabricació dels equips principals.  

• En el desenvolupament de l’enginyeria de detall del contractista principal, són claus les fites 
lligades a al inici de tasques a desenvolupar per altres contractistes, com són: càrregues 
sobre fundacions i plànols de l’estructura metàl·lica, que s’hauran de fer prèviament a 
l’entrega de la documentació d’enginyeria de detall del contractista principal. 

• Obra civil: l’acabament de la llosa de cimentació caldrà que estigui llesta amb el 
subministrament d’equips principals. Anant cap enrere a partir d’aquest punt s’ha planificat 
de disseny i la construcció llosa de cimentació, i els treballs previs de desviament de xarxes 
soterrades e canonades i cables.   

• El muntatge de l’estructura metàl·lica i equips principals cal fer-la simultàniament, es a dir 
avançant pis a pis. Això es degut a les dimensions de les màquines i s’ha tingut en compte 
en el seu disseny modular, la previsió és 1,5 mesos segons dades del propi subministrador.  

• Les modificacions en els transportadors existents, tot i estar fora de l’abast del present 
estudi, caldrà tenir-les a punt en la data de la finalització del muntatge de tot el sistema, per 
tal de començar la posada en marxa en calent al cap de nou mesos de signat  el contracte 
amb el contractista principal. 



Pàg. 60  Memòria 

 

 



Sistema complementari de trituració, homogeneïtzació i 
bombeig de residus en bidons a forn d’incineració  
per  a la reducció d’emissions contaminants       Pàg. 61 

 

5 Estudi econòmic 

Un dels motius principals que ens porta a decidir la implantació d’aquest sistema de trituració, 
homogeneïtzació i bombeig de residus sòlids és el benefici econòmic que genera dins del procés 
productiu estudiat, en el nostre cas el tractament per incineració de residus industrials. Tot i que es 
tracta d’una inversió elevada, s’amortitza en un curt termini tal i com es comprova en els següents 
apartats. 

5.1 Beneficis de la implantació 

5.1.1 Augment de la capacitat d’incineració 

La capacitat d’incineració de tota la Planta es veu incrementada en un 20%. Fins al moment 
s’incineraven 30.000 t/any de residus dels quals 3.000 t/any eren sòlids, ara la capacitat de la 
planta arriba a les 36.000 t/any incinerades, tot assolint  l’objectiu de 9.000 t/any de residus sòlids 
incinerats. 

D’aquestes 9.000 t/any de sòlid incinerat, 6.000 t/any són del increment de capacitat com a 
conseqüència de la implantació del nou sistema de trituració, homogeneïtzació i bombeig de 
residus en bidons. Per tant l’augment de capacitat d’incineració de residus sòlids és d’un 66,6%. 

Tenint en compte que el preu de venda del tractament de residus sòlids és de 600 €/t, on i que el 
cost mig de tractament és del 70% del preu de venda, els ingressos que genera la implantació del 
sistema de pretractament de sòlids és de  1.080 k€ anuals. En aquest cost mig d’incineració de 
sòlids ja s’inclou l’incrementa  degut a les modificacions en els transportadors que alimenten el nou 
sistema de pretractament i bombeig de sòlids.   

5.1.2 Reducció de la mà d’obra necessària 

El personal del magatzem de bidons es veurà reduït en un operari per torn, degut a que amb la 
implantació del nou sistema no caldrà treure els bidons dels palets per tal d’alimentar el forn.  

La reducció d’un operari de magatzem per torn té un cost de 100 k€/any. 

No tindrem en compte factors difícilment quantificables com son la reducció dels risc d’accidents i 
el cost de les conseqüents baixes laborals, degut a la disminució en la manipulació dels residus per 
condicionar les càrregues als transportadors. 
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5.1.3 Ingressos nets de la implantació 

Els ingressos nets de la implantació del sistema de trituració, homogeneïtzació i bombeig de 
residus sòlids són d’1.180 k€/any. 

5.2 Despeses d’implantació  

5.2.1 Inversió inicial 

El sistema de trituració, homogeneïtzació i bombeig de sòlids al forn és una instal·lació que per 
l’envergadura i particularitat de les màquines implantades, suposen un alt cost econòmic en quant 
a la inversió inicial. 

El sistema objecte d’estudi és una instal·lació feta a mida i exigeix de la coordinació d’un variat 
grup de col·lectius i es durà a terme d’acord a la planificació per a l’execució del projecte descrita al 
capítol 4. El resum del pressupost és com segueix: 

Taula e.1. Pressupost d’instal·lació 

 

Descripció Preu (k€) 

Obra civil (inclosa enginyeria de disseny de cimentacions)          200   

Estructura metàl·lica (subministrament i muntatge)               160 

Fabricació, subministrament, muntatge i posada en marxa del sistema trituració, 
homogeneïtzació i bombeig de sòlids al forn   

      3.250 

Escomesa elèctrica a sala T           60 

Partides complementàries (energies, serveis i millores de seguretat)        100 

Enginyeria (direcció, coordinació i supervisió de tot el projecte)       180 

IMPORT TOTAL     3.950 

 

El pressupost detallat del contractista principal es pot veure a l’annex D1. 
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5.2.2 Costos d’explotació 

Aquí considerarem els costos directes deguts a la implantació del nou sistema de pretractament de 
residus sòlids  

5.2.2.1 Consum elèctric 

El consum elèctric s’ha calculat en base a la potència instal·lada corresponent a les centrals 
hidràuliques que accionen els motors principals del sistema, menystenint els altres consumidors 
com ara il·luminació, aparellatge dels quadres, electrovàlvules i instruments de camp. El càlcul de 
cost del consum elèctric [4]s com segueix: 

Taula e.2. Càlcul de la despesa en consum elèctric. 

 
Dades de partida:     

Disponibilitat: 7.200  h/any 
Cost energia elèctrica: 0,072 €/kWh 

Capacitat nominal: 2 t/h 
Capacitat assolida: 1,25 t/h 

Coeficient de càrrega: 62,5 % càrrega nominal 
   
 
 Unitat ALTERNATIVA I 

COST DE L’ELECTRICITAT CONSUMIDA     
Potència instal·lada: kW 370 
Coeficient de càrrega:   0,625 
Potència consumida: kW 231,25 

TOTAL k€/any 120 

 

5.2.2.2 Consum de nitrogen 

El consum de nitrogen per aconseguir una atmosfera inert al interior del sistema es de 100 Nm3/h 
d’una puresa del 99,5%. Tenint en compte un cost del nitrogen de 0,066 €/Nm3 i 7.200 hores/any 
de funcionament, el cost anual de nitrogen és de 50 k€/any. 

5.2.2.3 Despeses de manteniment 

El cost anual del manteniment del sistema de pretractament és de 250 k€/any. 
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5.2.2.4 Total costos d’explotació 

Els costos totals d’explotació deguts a la implantació del sistema són de 420 k€/any. 
 

5.3 Anàlisi de rendibilitat de la inversió 

En l’anàlisi de rendibilitat de la inversió utilitzarem el VAN (Valor Actualitzat Net), el TIR (Taxa 
Interna de Retorn) i el període de retorn de la inversió o Pay Back com a indicadors [3]. Aquests 
indicadors es calculen a partir dels fluxos de caixa de la nostra inversió (veure taula e.3). Per tal de 
fer-la fixem els següents paràmetres: 

• La vida útil del sistema de pretractament i bombeig de residus sòlids és de 10 anys. 

• El valor residual de la inversió és 0 €. 

• L’augment d’ingressos nets és de 1.180 k€/any. 

• L‘impost de societats és del 30%. 

• Els ingressos s’incrementen d’acord a l’IPC anual, el  3%. 

• Tipus d’interès de rendiment dels diners del 4%. 
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Taula e.3. Anàlisi de rendibilitat econòmica 

 
           ANY           
valors en k€ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                        
INVERSIÓ INICIAL 3.950                     
                        
+ INGRESSOS NETS 0 1.180 1.239 1.301 1.366 1.434 1.506 1.581 1.660 1.743 1.831
-COSTOS 
D’EXPLOTACIÓ 0 -420 -441 -463 -486 -511 -536 -563 -591 -621 -652
-AMORTITZACIÓ 0 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423 -423
                        
BENEFICI BRUT 0 337 375 415 457 501 547 595 646 700 756
- IMPOST DE 
SOCIETATS 0 -101 -113 -124 -137 -150 -164 -179 -194 -210 -227

                        
BENEFICI NET 0 236 263 290 320 351 383 417 452 490 529
+AMORTITZACIÓ 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423
- FONS INVERTITS -3.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                        
CASH-FLOW -3.950 659 686 713 743 774 806 840 875 913 952
SUMA CASH-FLOWS -3.950 -3.291 -2.606 -1.892 -1.149 -376 430 1.270 2.145 3.058 4.010
                        

VAN (i=4%) -3.950 -3.335 -2.737 -2.157 -1.593 -1.045 -511 8 513 1.004 1.483
                        

VAN (TIR=10,83%) -3.950 -3.373 -2.847 -2.367 -1.930 -1.531 -1.167 -834 -531 -253 0

 

5.3.1 Valor Actualitzat Net (VAN) 

El Valor Actualitzat Net (VAN) d’una inversió, és el valor actualitzat a l’any zero de la suma dels 
fluxos de caixa que es produeixen al llarg del període d’inversió. És un indicador del valor afegit 
que el pla d’inversió donarà al inversor en unitats monetàries actuals, es a dir, en unitats l’any zero.  

Per al càlcul del VAN s’ha utilitzat l’expressió: 

( ) ( )tt
t

t ji
CFIVAN

+•+
+−= ∑ = 11

)10( 10

10              (Ec.5.3.1) 

        essent:   0I  : valor de la inversió inicial 

         tCF : flux de caixa l’any t 
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            i :     inflació 

            j : tipus d’interès del diners 

De l’anàlisi de la taula podem concloure que el  VAN a 10 anys de la nostra inversió és de:            
1.483  k€.  

El període de retorn de la inversió es troba entre el 6è i 7è anys, molt proper als set anys del inici 
del període d’explotació. 

5.3.2 Taxa interna de rendiment (TIR) 

La taxa interna de rendiment de la inversió és la taxa d’interès i/o descompte que durant el 
període d’inversió fa  que el VAN de la mateixa sigui zero. És un indicador de la rendibilitat de la 
inversió. 

El TIR s’ha obtingut resolent l’equació: 

( ) ( )
0

11
10

10 =
+•+

+− ∑ = tt
t

t jTIR
CF

I      (Ec.5.3.2.) 

Obtenint com a resultat:  

TIR = 10,83 % 

5.3.3 Període de retorn de la inversió o Pay Back 

És el temps que ha de transcórrer fins que els ingressos totals generats fins aquell moment siguin 
iguals a les despeses ocasionades pel pla d’inversió fins aquell moment. 

En el nostre cas el Pay-Back de la inversió és de 7 anys. 

Aquests tres indicadors avalen la rendibilitat de la inversió i per tant és una inversió bona per a la 
nostra empresa. 
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5.4 Pressupost de l’estudi d’enginyeria 

El pressupost del present estudi d’enginyeria s’ha elaborat amb les següents premisses:  

• Total càrrega de treball:  640 hores 

• Període d’execució:   4 mesos 

• Període d’amortització software: 5 anys 

• Valoració del hardware:  a través de rènting 

El pressupost detallat es troba a l’annex D2, el resum és el següent, taula e.4:  

Taula e.4. Pressupost de l’estudi tècnic. 

 
 
 

COST TOTAL 

1-.COSTOS DE PERSONAL       
1.1. Objectius i cerca documentació  4.980 €   
1.2. Disseny i càlcul  10.080 €   
1.3. Documentació, plànols i tràmits   6.300 €   
 TOTAL 1: 21.360 €   
 
  

COST TOTAL 

2-. DESPESES D'ESTRUCTURA      
2.1 Oficina   4.120 €   
2.2. Materials  760 €   
2.3. Dietes   2.400 €   
 TOTAL 2: 7.280 €   

COST TOTAL DEL PRESENT ESTUDI: 28.640 €   
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6 Estudi d’impacte ambiental 

Donades les característiques especials de la instal·lació on s’implantarà la present modificació, i de 
la classificació l’activitat que s’hi desenvolupa caldrà tramitar un Projecte Tècnic de canvi no 
substancial de la modificació proposada. És per això que el present estudi d’impacte es realitza 
seguint els criteris d’apreciació d’aquest canvi, en base als conceptes d’apreciació global definits 
per la llei 3/1998. 

Cal fer esment aquí, que l’empresa explotadora del servei està homologada per la Norma ISO 
14.000 i segueix per tant de manera escrupolosa la normativa vigent.  

6.1 Classificació de l’activitat 

6.1.1 Medi Ambient 

L’activitat industrial que porta a terme a la Planta Incineradora  d’acord amb  la Llei 
3/98(IIAA) i del Reglament que la desenvolupa, Decret 136/99, es troba sotmesa al règim 
d’autorització Ambiental, per estar referenciada a l’annex I com “Instal·lació per a la Gestió 
de Residus Especials”.  

D’acord amb els terminis establerts per la citada Llei, l’ Autorització Ambiental haurà de 
ser tramitada abans  de l’1 de gener del 2.006, a no ser que abans s’introdueixi un canvi 
substancial a l’establiment,  s’haurà d’adelantar el tràmit citat. Més endavant es justifica 
que la modificació aquí projectada de l’ Establiment no comporta un canvi substancial. 
(Veure apartat 6.2 “Apreciació de la  no substancialitat del canvi”) 

6.1.2 Seguretat 

A l’activitat industrial li és d’aplicació la legislació vigent sobre Accidents Greus (R.D. 
1254/1999); trobant-se, dins l’àmbit de la citada Llei, en un nivell d’afectació alt, per 
emmagatzemar a l’Establiment “categories de substàncies” que apareixen  referenciades 
en l’annex 1,Part 2 , qualificades com a tòxiques, en quantitats superiors al llindar superior 
(200 t). El nivell d’afectació que correspon a l’activitat, va ser objecte de Notificació a 
l’òrgan Competent (“Delegació d’indústria i Turisme de Tarragona”) el 18.07.00 per tal de 
donar compliment a l’article 6 de Seveso II. 
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6.2 Consideració de canvi no substancial 

L’anàlisi de les repercussions de la modificació objecte d’aquest estudi, en base als conceptes de 
canvis segons el defineixen l’article IV de la llei 3/1998, condueix a classificar-la com a canvi no 
substancial, donat que la seva implantació no presenta repercussions perjudicials, ni importants 
sobre el medi ambient ni sobre les persones.  

6.2.1 Avaluació ambiental de la modificació 

L’apreciació de la no substancialitat del canvi sota criteris mediambientals que 
introdueix el Projecte a l’Establiment es fa a través de la utilització dels criteris 
interpretatius elaborats per l’Òrgan Medioambiental Competent a Catalunya. 

Tal apreciació es troba documentada a la Taula f.1. 

6.2.2 Avaluació de seguretat de la modificació 

L’apreciació de la no substancialitat del canvi en quant a seguretat que introdueix el 
Projecte a l’Establiment l’argumentem de la forma següent: 

A l’establiment es emmagatzemen les següents substàncies perilloses: 

• Residus especials, de diferents característiques físiques. 

• Combustible auxiliar: Gas natural. 

• Matèries auxiliars  : Amoníac i Sosa. 

Els residus estan  considerats, d’acord amb el R.D. 1254/99, com a Tòxics (categoria 
2) i com a Inflamables (categoria 6). 

Les quantitats màximes que poden haver presents de Tòxics abans i després de la 
modificació no varien i es resumeixen a la taula f.2. 

Les quantitats màximes d’inflamables es seguiran mantenint molt per sota del llindar 
inferior d’afectació. 
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Taula f.1. Apreciació de la no substancialitat del canvi 

 

CRITERIS DE CANVI AMBIENTAL 
SUSTANCIAL 

CANVI QUE 
GENERA 

L'AMPLIACI
Ó 

ÉS 
SUBSTANCIAL

? 

CRITERIS QUANTITATIUS     

Contaminació atmosfèrica     
Augment dels nivells d’emissió per a focus de procés     

a) increment d’emissions màssiques de contaminant >25% 
no 

 No 
b) Es generen nous contaminants? No  No  
c) Les captacions i depuracions d’emissions difuses generen nous 
contaminants? No No 
d) Es redueixen certs contaminants sense generar-ne de nous  No No 
Augment dels nivells d’emissió per a focus de combustió     
e) increment d’emissions màssiques de contaminant >25% No No 

Contaminant SO2 No No 
Contaminant NOX No No 

f) Per a generadors de vapor i cogeneració.     
Augment >1MW (inst. amb GN i GLP) No No 
Augment > 0.5 MW (inst. amb fuel i gasoli)  No No 
Augment dels nivells de soroll > 3dBA de Leaeq No No 
Aigües residuals     
Augment dels nivells d’emissió:     
g) Increment de cabal >25% No(1) No 
h) Increment >5% dels valors autoritzats No No 
i) Presencia d’abocaments de substancies de les llistes 1 i 2      
de la D76/464/CEE No No 
i)Immissions (objectius de qualitat)     
j) Existeix risc elevat d’incompliment dels criteris de qualitat No No 
de substancies de les llistes 1 i 2 de la D76/464/CEE     
Consum d’aigua:     
Es fan captacions d’aigua superficials o subterrànies? No No 
      

(1) L’augment serà com a molt del 20 % (per augment de capacitat), no obstant això la combustió 
més homogènia dels residus millorarà el rendiment del sistema de tractament de gasos de la 
incineradora. 
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Taula f.1. Apreciació de la no substancialitat del canvi (cont.) 

 

CRITERIS DE CANVI AMBIENTAL 
SUSTANCIAL 

CANVI QUE 
GENERA 

L'AMPLIACI
Ó 

ÉS 
SUBSTANCIAL

? 

Generació de residus     
Increment de residus especials:     
a) Increment >10t/any, sempre que suposi més d'un 25% del total? no no 
Increment de residus inerts i no especials:     
b) Increment >50/any sempre que suposi més d’un 50% del total?  no (2) no 
Per a tots els factors ambientals     
Nivells d’emissions     
c) Les captacions i depuracions d’emissions difuses generen      
nous contaminants? no no 
d) Presència en les emissions, de contaminants no contemplats      
en l’autorització no no 
Nivells d’immissió:     
e) Augment >5% sobre el nivell de fons real no no 
f) Augment >3% sobre el nivell màxim admissible a la zona? no no 
g) ¿Increment que situa el valor de fons per sobre d’un 80% del     
nivell màxim admissible? no no 
Magnitud del canvi     
h) L’establiment s’amplia en més d’un 50% en:     

Instal·lacions no no 
Consums (o producció) no no 

i) Productes (en procés o en magatzematge) no no 
CRITERIS QUANTITATIUS     

El canvi dificulta l’acompliment dels objectius de qualitat fixats en:     
j) Normes no no 
k) Plans o programes no no 
El canvi determina l’ús de tècniques de menor rendiment ambiental     
que les "Millores Tècniques Disponibles" validades per la UE no no 

 

(2) Sí que augmenta la producció d’escòries  i cendres (augment de capacitat de tractament),  i per 
tant mai per sobre del 20%. 
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Taula f.2. Quantitats Màximes de Residus i Matèries Auxiliars presents en la Instal·lació i 
Nivell d’afectació (SEVESO II) 

(Actual i futura) 
 

  Umbral   
Inferior Superior Cantidad presente en 

el establecimiento 
CATEGORÍA DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS (parte 2, Anexo 1, RD 
1254/99) 

(t) (t) (t) 
1.      Muy tóxica 5 20   

2.      Tóxica  (Ver nota aclaratoria) 50 200 2520 

3.      Comburente 50 200   

4.      Explosiva a)   50 200   

5.      Explosiva b) 10 50   

6.      Inflamable (Ver nota aclaratoria) 5.000 50.000 2520 

7.a.   Muy inflamable 50 200   

7.b.   Líquido muy inflamable 5.000 50.000 1520 

8.      Extremadamente inflamable 10 50   

9.      Sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 

    

        9.i)    R50 200 500 15.6 

        9.ii)    R51 y R53 500 2.000 0 

10.    Cualquier clasificación distinta 
con los enunciados de riesgo R14 o 
R29 

    

       10.i)  R14 100 500 0 

      10.ii)  R19 50 200 0 
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Nota aclaratoria: La classificació de tòxica s’està aplicant amb molt de rigor, i ve motivada pel fet de 
que l’expenedor etiqueta els residus aplicant la normativa de transport per carretera (ADR), i 
acostuma a etiquetar-los com a classe 6.1 (matèria tòxica) i no els etiqueta conforme al RD 
363/1995 (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de 
matèries perilloses) o el RD 1078/1993 (Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos) tal i com preveu la legislació vigent sobre accidents greus. 

6.3 Normativa aplicada 

Per al desenvolupament dels arguments específics de recolzament a la sol·licitud de canvi no 
substancial, han estat considerades les següents disposicions legals d’aplicació a l’activitat 
industrial: 

• LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervención integral de l’Administració Ambiental. 
• DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel que s´aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l´administració ambiental, i s´adapten els seus annexos. 

• RD 1254/1999, de 16 de Julio, pel que s’aproven mesures de control dels riscos 
inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

 

Normativa relativa a la incineració de residus: 

• DIRECTIVA 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de Diciembre de 
2000, relativa a la incineración de residuos. 

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de enero de 2001 por la que se modifica la decisión 
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos (notificada con el número C(2001) 
108).  
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Conclusions 

El tractament per incineració de residus sòlids és un procés, on les variables d’homogeneïtat de la 
mescla i cabal alimentats al forn, son decisories de cara a garantir la seva eficiència. La instal·lació 
d’un sistema de trituració,homogeneïtzació i bombeig de residus sòlids al forn d’incineració 
suposarà assolir un nivell d’optimització de la combustió que podem resumir en: 

• Augment en la producció d’un 20%. 

• Una combustió més homogènia i estable. 

• Una reducció dels pics de les diferents emissions de gasos. 

• Reducció de consum dels diferents reactius al sistema de rentat de gasos. 

• Millora de qualitat de la incineració i en conseqüència de les escòries. 

• Millora substancial en els pretractaments donats als residus sòlids: menys manipulacions 
perilloses, estalvi de personal i especialització de la maquinària a les seves 
característiques. 

Tot això, aconseguit amb la instal·lació d’aquest sistema de pretractament d’última tecnologia, 
inversió totalment viable econòmica i mediambientalment com el present estudi demostra. 
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