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A.1. Elements auxiliars del sistema d’inertització 

A.1.1. Vàlvula d’aïllament 

Aquestes vàlvules són molt útils si una vàlvula d’inertització ha de ser substituïda.  

Permeten l’aïllament de l’espai vapor del tanc de la font de gas d’inertització, 

prevenint les fuites de qualsevol dels dos.  Tanmateix, han de ser vàlvules de flux 

total com ara les vàlvules de bola, i estar calculades a la pressió, temperatura 

d’operació i pel contacte amb producte de servei. 

 

És molt important la posada en funcionament en la seqüència correcta per evitar 

danys.  L’ordre incorrecte d’operació pot portar a la sobrepressió i fallida del sistema. 

La seqüència per obrir les vàlvules és la següent: 

1. Obrir la vàlvula d’aïllament de la descàrrega situada entre la vàlvula 

d’inertització i el tanc. 

2. Obrir la vàlvula d’aïllament de la línia de mesura. 

3. Obrir la vàlvula d’aïllament de la vàlvula d’inertització. 

 

Quan s’han de tancar les vàlvules, treure la vàlvula d’inertització pot causar 

problemes al sistema; primer s’ha d’aturar l’operació.  La seqüència per tancar les 

vàlvules és la següent: 

1. Tancar la vàlvula d’aïllament de l’entrada de la vàlvula d’inertització. 

2. Tancar la vàlvula d’aïllament de la descàrrega. 

3. Tancar la vàlvula d’aïllament de la línia de mesura. 

4. No treure el dispositiu si no existeix plena seguretat que no hi ha pressió ni 

producte perillós contingut a la vàlvula o canonada. 

 

A.1.2. Vàlvula antiretorn 

Les vàlvules antiretorn poden utilitzar-se per evitar l’entrada del líquid a dins de la 

vàlvula d’inertització.  Només es pot instal·lar en la línia del tanc a la vàlvula 

d’inertització.  No s’ha d’utilitzar aquesta vàlvula a la línia de mesura de les línies 

autoregulades perquè aquesta necessita flux bidireccional i la vàlvula antiretorn 
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provocaria la fallida del sistema.  Tampoc no s’ha d’instal·lar en ventejos normals o 

d’inertització perquè reduiria la capacitat de flux instal·lada. 

 

A.1.3. Línia de subministrament de gas inert 

S’ha de considerar el dimensionat de les línies que subministren gas inert al 

dispositiu d’inertització perquè utilitzar canonades de la mateixa dimensió que la 

vàlvula pot no ser adequat.  Les canonades, i el subministrament de gas, han de 

tenir la dimensió adequada per subministrar el flux de gas necessari a la vàlvula 

d’inertització a la pressió necessària mesurada a l’entrada de la vàlvula.  Les 

canonades dimensionades per sota de les dimensions correctes poden donar 

pressió adequada a baixos cabals; ara bé, a demandes elevades la canonada pot 

ser inadequada. 

 

A.1.4. Línia de venteig d’inertització 

El venteig pot realitzar-se cap a l’atmosfera o bé conduir-lo mitjançant canonades a 

un lloc remot pel seu tractament o disposició final.  En aquest últim cas, és un factor 

molt crític el dimensionat de les canonades de la vàlvula de venteig, dels accessoris i 

dispositius corrent avall. 

 

Els ventejos mitjançant reguladors d’acció directa no són adequats en aquest cas 

perquè estan afectats directament per la contrapressió.  Aquesta pressió és la suma 

de les pèrdues de fricció a les canonades i la contrapressió creada per qualsevol 

dispositiu situat corrent avall.  A més a més, la contrapressió no és constant, depèn 

del cabal.  Així, la pressió de  consigna real de servei de venteig és la suma de la 

contrapressió més la consigna tarada.  Així doncs, la pressió del tanc també s’eleva 

per sobre de la que tindria sense canonada.  Si la sobrepressió pot ser tolerada pel 

sistema, no hi ha problema; ara bé, si es vol mantenir la consigna constant s’han 

d’utilitzar ventejos pilotats o vàlvules d’inertització que no resultin afectades per la 

contrapressió. 
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A.1.5. Analitzador d’oxigen 

Idealment, el sistema hauria de controlar contínuament la concentració d’oxigen i 

permetre que el gas inert entrés a l’espai vapor per mantenir la concentració 

d’oxigen a nivells segurs amb un marge raonable de seguretat mitjançant un 

analitzador d’oxigen.  El temps d’operació del sistema de presa de mostres i anàlisi 

ha de ser curt.  Igualment, s’hauria d’utilitzar un controlador de circulació amb alarma 

per avisar la pèrdua de flux de gas de mostra cap a l’analitzador. 

 

En comptes d’un analitzador fix, es pot utilitzar un analitzador d’oxigen portàtil per 

establir el flux de gas inert necessari per estar dins d’un nivell d’oxigen segur.  En 

aquest cas s’hauria d’instal·lar un rotàmetre per mesurar de forma contínua el cabal 

de gas inert. 

 

Si no pot ser contínuament controlat, hauria d’estar dissenyat per no operar a més 

del seixanta per cent de la concentració limitant d’oxigen i comprovar-lo de manera 

regular.  En el seu lloc, també es pot mantenir una lleugera pressió positiva a l’espai 

del vapor per assegurar que l’oxigen surt fora i no entra l’aire exterior mitjançant el 

subministrament automàtic de gas inert a la pressió tarada amb un regulador de 

pressió. 

 

 

A.1.6. Apagaflames 

L’apagaflames, també anomenat dispositiu antiretrocés de flama (“flame arrester”), 

és un dispositiu que s’oposa a la propagació del front de flama o l’extingeix.  S’utilitza 

per evitar l’entrada de la flama a dins del circuit. 

 

Es coneix com retrocés de flama, el front de flama creat quan es posa en contacte el 

vapor ventejat amb oxigen, es crea una mescla dins de les condicions d’inflamabilitat 

i troba un punt d’ignició.  El front de flama té unes característiques similars a una 

deflagració, és a dir, propagació ràpida, elevada temperatura i ona de pressió.   
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Existeixen dos tipus d’apagaflames: l’hidràulic i el sec. Actualment, s’utilitzen més els 

apagaflames de tipus sec gràcies als seus avantatges: 

- No necessiten manteniment, només necessiten una revisió periòdica. 

- Tenen unes dimensions més reduïdes i poden instal·lar-se en qualsevol 

posició. 

 

Tot dispositiu antiretrocés de flama ha de tenir bones qualitats per extingir les flames, 

resistència mecànica i una caiguda de pressió petita. A més a més, ha de 

considerar-se que el cabal de pas sigui suficient, tot i la possible obstrucció parcial 

de l’aparell per dipòsits.  Els fabricants proporcionen gràfics de la corba de cabal en 

funció de la pressió d’entrada per diverses caigudes de pressió, específics per a 

cada gas. 

 

En principi, l’apagaflames està precedit per una vàlvula de tancament per tal d’evitar 

el restabliment immediat de flux de gas i una possible repetició de l’incident.  

Normalment, l’apagaflames es col·loca juntament amb una vàlvula de descàrrega o 

alleujament de pressió.  Aquesta darrera es pot instal·lar aigües avall del dispositiu 

sempre que tingui una descàrrega segura. 

 

A.1.7. Altres elements d’instal·lació 

És recomanable utilitzar manòmetres perquè permeten observar l’operació i analitzar 

qualsevol problema que pugui aparèixer.  És molt important conèixer la pressió 

d’entrada del gas d’inertització i la pressió de l’espai de vapor del tanc per a avaluar 

l’actuació del sistema, i des d’un punt de vista general de la instal·lació són 

econòmics.  La seva localització depèn de la instal·lació, si han d’estar en el punt de 

mesura o en un lloc remot amb transductors, és decisió de l’enginyer de planta.  

S’han d’utilitzar vàlvules d’aïllament de pressió entre el manòmetre i el sistema per 

permetre la seva extracció i reposició. 

 

En alguns casos també convé instal·lar mesuradors de cabal a la línia de 

subministrament de gas d’inertització.  Aquestes poden ser un simple instrument per 

mesurar el percentatge relatiu de cabal o, fins i tot, un mesurador de volum total que 
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indica els volums d’inertització utilitzats.  Alguns mesuradors de cabal causen pèrdua 

de càrrega i s’ha d’assegurar que aquesta pèrdua no impedeix el subministrament 

del cabal de gas necessari sota les condicions de més demanda. 

 

Igualment, és interessant instal·lar alarmes que avisin de la pèrdua de pressió o 

cabal en el subministrament de gas inert, de la disminució de la pressió del sistema 

o la sobrepressió. 
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A.2. Altres gasos d’inertització 

El gas d’inertització més utilitzat és el nitrogen.  La seva descripció s’ha realitzat a la 

memòria.  En aquest apartat, es citen altres gasos utilitzats. 

 

Els gas inert generat a la combustió pot emprar-se per aquesta funció; ara bé, té 

diversos inconvenients.  Com són productes de combustió, tenen principalment 

nitrogen i diòxid de carboni, però també poden contenir quantitats significatives de 

monòxid de carboni i hidrocarburs que encara no han estat cremats, a més 

d’hidrogen, oxigen i aigua.  Aquests components residuals redueixen la puresa del 

gas inert i poden causar problemes. Amb els combustibles que contenen sofre, el 

diòxid de sofre presenta problemes de corrosió.  En molts casos, és necessari un 

tractament posterior dels gasos inerts generats en la combustió per obtenir un 

producte amb poca humitat.  Quan s’ha d’extreure el diòxid de carboni s’utilitzen 

rentadors càustics o absorbidors. 

 

El gas natural també s’empra per inertitzar i pot ser recuperat per al seu valor 

calorífic. No obstant per ser combustible, el seu ús és menys desitjat.  Un altre greu 

inconvenient és la possible dissolució del metà en els productes emmagatzemat. 

 

El diòxid de carboni és soluble en molts líquids i pot contaminar els materials 

emmagatzemats, però s’utilitza com a gas inert.  El diòxid de carboni reacciona amb 

la humitat per produir àcid carbònic i pot originar carbonats indesitjables en el 

producte emmagatzemat així com una disminució del pH.  El seu preu depèn de 

manera significativa de la seva disponibilitat, ja que és produït principalment com un 

producte intermedi en les refineries de cru i en les plantes fertilitzants. 
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A.3. Posada en marxa: purga 

A.3.8. Purga amb buit  

Aquest sistema és el més utilitzat i eficient per inertitzar tancs, però no per a tancs 

d’emmagatzematge perquè no estan dissenyats per resistir el buit i només 

resisteixen una pressió de pocs Pascals.   

 

La purga per buit consisteix en generar el buit en el tanc i després omplir-lo amb gas 

inert.  Els passos d’un procés de purgat de buit són: 

1) Generar el buit a un tanc fins assolir el buit desitjat. 

2) Alleujar el buit amb gas inert fins a la pressió atmosfèrica. 

3) Repetir els passos 1 i 2 fins assolir la concentració d’oxidant desitjada. 

 

Per calcular la concentració d’oxigen després de j cicles de purga i alleujament, 

s’utilitza el següent raonament.  La concentració inicial d’oxidant en el buit (y0) és la 

mateixa que la inicial, i el nombre de mols a la pressió inicial alta (PH) i la pressió 

inicial baixa o de buit (Pc) es calculen utilitzant una equació d’estat. 

 

Un tanc de dimensions conegudes és purgat en buit des d’una concentració inicial y0 

a una objectiu final yj. El tanc es troba inicialment a la pressió PH i la pressió de 

purga de buit és Pc. L’objectiu del següent càlcul és determinar el nombre de cicles 

necessaris per aconseguir la concentració d’oxigen desitjada. Si s’aplica l’equació 

del gas ideal el nombre total de mols a cada pressió és: 

  CH
H c

P VP Vn = ; n =
RT RT  

(Eq. A.1) 

on nH i nc són el nombre total de mols en els estats atmosfèric i de buit 

respectivament. El nombre de mols d’oxidant a baixa pressió, Pc, i a alta pressió es 

calculen utilitzant la llei de Dalton: 

 ( ) ( )ox o c ox o H1c 1H
n = y n   ;  n = y n

 
(Eq. A.2) 
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on 1C i 1H són l’estat inicial de buit i pressió atmosfèrica respectivament. Quan el 

buit s’alleuja amb nitrogen pur, els mols d’oxidant són els mateixos que en estat de 

buit i els mols de gas inert augmenten. La nova concentració d’oxidant és: 

 
( )ox 1c c

1 0
H H

n ny  =  = y
n n

⎛ ⎞
⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

(Eq. A.3) 

Si es repeteix el procés de buit i inertització, la concentració després de la segona 

purga és de: 

 
( ) 2

ox 2c c c
2 1 0

H H H

n n ny =  = y  = y
n n n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

(Eq. A.4) 

Aquest procés es repeteix tantes vegades com és necessari fins a obtenir la 

concentració d’oxidant al nivell desitjat. La concentració després de j cicles de purga, 

buit i alleujament, ve donat per la següent equació: 

 
j j

c c
j 0 0

H H

n Py  = y = y
n P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠  

(Eq. A.5) 

Assumint que les pressions limitant PH i Pc són idèntiques per a cada cicle. 

 

Els mols totals de gas afegit després de cada cicle és constant. Per j cicles el 

nombre total de mols és:  

 ( )H c
VΔn = j P -P

RT
⋅ ⋅

 
(Eq. A.6) 

 

A.3.9. Purga amb pressió 

Els tancs poden purgar-se a pressió afegint gas inert sota pressió. Després d’afegir 

aquest gas, es difon per tot el tanc i és ventejat a l’atmosfera o a un lloc previst pel 

tractament, normalment a pressió atmosfèrica.   

 

Pot ser necessari més d’un cicle de pressió per reduir el contingut d’oxidant a la 

concentració desitjada.  El tanc està inicialment a la pressió Pc i és pressuritzat 

utilitzant una font de nitrogen pur a una pressió PH.  Per determinar el nombre de 
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cicles de purga de pressió necessaris per assolir la concentració desitjada s’utilitza la 

mateixa expressió que en el cas de buit.   

 

Durant la pressurització del tanc, el nombre de mols d’oxigen es manté constant 

però la fracció molar disminueix.  En la despressurització, la composició del gas es 

manté constant, però el nombre total de mols es redueix, i la fracció molar es manté 

invariable. 

La purga amb pressió utilitza més gas que amb buit però el temps de realitzar els 

cicles és menor, perquè el procés de pressurització és més ràpid comparat amb el 

procés relativament lent de desenvolupar el buit.  La selecció del millor procés de 

purga se selecciona basant-se en el cost i la seva operació. 

 

A.3.10. Purga per dilució o escombrat 

Aquest procés consisteix en afegir gas de purga per una obertura i treure la mescla 

de gas per una altra cap a l’atmosfera (o lloc de tractament).  Aquest procés de 

purga s’utilitza normalment quan el tanc o l’equip no admet pressió ni buit. El gas de 

purga s’afegeix i es treu a pressió atmosfèrica. 

 

Per calcular el resultat de la purga s’assumeix mescla perfecta al tanc, temperatura i 

pressió constants.  Amb aquestes condicions el cabal màssic i volumètric de la 

sortida i l’entrada són iguals. El balanç de matèria en el tanc és: 

 0 V V
dCV  = C Q - C Q
dt

⋅ ⋅ ⋅
 

(Eq. A.7) 

on V és el volum del tanc, C és la concentració d’oxidant a dins del tanc (en unitats 

màssiques o volumètriques), C0 és la concentració d’oxidant a la corrent d’entrada, 

QV és el cabal volumètric i t és el temps. 

 

Aïllant i integrant l’equació anterior obtenim: 

 
2

1

Ct

V
00 C

dCQ dt = V
C -C

⋅ ⋅∫ ∫
 

(Eq. A.8) 
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Així, la quantitat de nitrogen necessària per reduir la concentració de nitrogen de la 

concentració C1 a la concentració C2 és QV·t: 

 1 0
V

2 0

C -CQ t = V ln
C -C

⋅ ⋅
 

(Eq. A.9)
 

 

A.3.11. Purga per sifó 

Com les quantitats de gas d’inertització pel mètode de dilució és molt gran, es pot 

utilitzar el mètode per sifó per minimitzar els costos. 

 

El procés de purga amb sifó s’inicia amb l’omplerta del tanc amb aigua o qualsevol 

líquid compatible amb el producte. El gas de purga s’afegeix a continuació, a mesura 

que es buida el tanc amb el líquid. El volum de gas de purga és igual al volum del 

tanc, i la velocitat de purga és equivalent al cabal volumètric de líquid descarregat. 

 

Quan s’utilitza el procés de purga amb sifó, pot ser aconsellable omplir primer el tanc 

amb líquid i després utilitzar el mètode de dilució per treure l’oxigen de l’espai de cap 

restant. Utilitzant aquest mètode, la concentració d’oxigen disminueix a valors baixos 

amb només una petita despesa addicional al purgat per sifó. 
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B.1. Introducció 

La inertització es realitza bé mitjançant vàlvules reguladores bé amb vàlvules de 

control.  Tots dos tipus de dispositius s’utilitzen per la inertització a alta, mitjana o 

baixa pressió.  Els primers són dispositius de control compactes, automàtics, i que 

utilitzen energia del sistema controlat pel seu funcionament; per contra, les vàlvules 

de control necessiten fonts externes d’energia, elements de transmissió i de control, 

però són capaces de donar una resposta més ajustada a les necessitats del sistema.  

Normalment, la simplicitat del sistema es valora positivament a l’hora d’escollir els 

dispositius sempre que donin un control adequat.  

 

En els següents apartats s’expliquen els principis bàsics d’ambdós dispositius, 

necessaris per realitzar una correcta selecció dels mateixos. 
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B.2. Reguladors de pressió 

El regulador és un dispositiu compacte que manté una variable de procés  com la 

pressió, temperatura, cabal, nivell de líquid, en un valor concret mitjançant el pas 

d’un cabal.  La funció principal d’un regulador de pressió de gas és fer coincidir el 

flux de gas que el travessa amb la demanda del sistema en què està instal·lat per 

mantenir-hi la pressió dins d’uns límits acceptables. 

 

El terme regulador recull dispositius com els reguladors de contrapressió, els 

reguladors reductors de pressió i les vàlvules d’alleujament de pressió entre altres.  

En el cas de la inertització, s’utilitzen els reguladors reductors de pressió, però els 

principis que s’expliquen en aquest apartat també són aplicables als dispositius de 

venteig, les vàlvules d’alleujament de pressió. 

 

El sistema en què està instal·lat el regulador es pot simplificar de la manera que es 

mostra a la Figura B.1.  El regulador es col·loca corrent amunt del sistema que 

genera la demanda.  Si la demanda disminueix, el flux del regulador ha de disminuir 

perquè sinó entra massa gas en el sistema i la pressió P2 augmenta.  En cas contrari, 

si la demanda augmenta, el cabal d’entrada del regulador ha d’augmentar alhora per 

tal que no disminueixi la pressió del sistema.  Per tant, idealment el regulador ha 

d’introduir la quantitat demandada al sistema per tal que no variï la pressió. 
 

 
 

Figura B.1-. Exemple d’instal·lació amb element regulador de flux [Jury, Mn.27] 

 

Si el regulador fos capaç de proporcionar el flux demandat al sistema, llavors no 

variaria la pressió.  En realitat, sempre es produeixen variacions a la pressió del 

sistema quan la demanda fluctua, per això s’escull el regulador per una determinada 

aplicació d’acord amb les restriccions de pressió del sistema. 

Cabal demandat Cabal regulat 

Element de demanda 

Regulador 
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Els reguladors es classifiquen segons si són d’acció directa o operats amb pilot.  En 

el cas dels reductors de pressió, els primers s’utilitzen quan la pressió de sortida és 

inferior als 69 mbar, i com a primera etapa per reduir pressions de sortida més 

elevades.  Normalment la pressió controlada varia entre un 10 i un 20% del seu valor, 

però es pot aconseguir una menor variació per a aplicacions concretes.  Els 

reguladors pilotats es fan servir per a cabals elevats i en casos en què és necessari 

un control precís de la pressió. 

 
Els reguladors estan dissenyats per treballar sense cap altra font d’energia i són 

coneguts per la seva ràpida resposta dinàmica.  L’absència de retard temporal, 

associat a sistemes de control més sofisticats, fa útil el regulador en aplicacions amb 

acció correctiva ràpida.  

 

Aquests dispositius no són adequats per sistemes que necessiten un ajust remot del 

punt de consigna perquè els afegeix complexitat, i seria millor dirigir-lo per un 

sistema basat vàlvules de control.  En els aparells més simples la seva sintonització 

s’aconsegueix amb el canvi de la molla o orifici. 

 

En els sistemes d’inertització els reguladors s’encarreguen de mantenir la pressió de 

gas a l’atmosfera dels tancs dins dels límits establerts.  D’aquesta manera, un 

regulador reductor de pressió connectat a la font de gas inert subministra el gas 

necessari, i un segon regulador de pressió connectat al venteig, que fa de dispositiu 

d’alleujament de pressió.  El punt de consigna del segon regulador és superior al 

punt de consigna del regulador d’entrada per evitar que el gas que entri directament 

pel primer regulador surti directament pel venteig, i es malgasti el gas. 

 

 

 

 

Components del regulador 

La funció principal del regulador és variar el flux de gas d’entrada al sistema, per tant 

l’element principal del regulador és l’element restrictiu.  Aquest està en contacte amb 
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el flux de gas i regula el seu pas.  Aquest element restrictiu pot ser qualsevol tipus de 

vàlvula capaç de limitar el pas del flux, com ara una vàlvula de papallona o de globus. 

 

Per tal de variar la posició de l’element restrictiu es necessita un element de càrrega, 

capaç d’aplicar una força sobre ell.  Aquesta funció la realitza un pes, una molla, un 

actuador de diafragma o de pistó, entre altres. 

 

Per controlar que el flux d’entrada es correspon amb la demanda, s’utilitza un 

element de mesura.  Com mesurar fluxos és complicat, s’utilitza la pressió com a 

variable per controlar l’operació del regulador.  Si el flux d’entrada és superior a la 

demanda, la pressió del sistema augmenta; i viceversa.  Els elements de mesura 

són els manòmetres, el tubs de Bourdon, i els diafragmes entre altres.  El diafragma 

fa simultàniament la funció de mesura i càrrega de l’element restrictiu, així, com a 

resposta en els canvis de la pressió mesurada varia la força exercida sobre 

l’obturador.  A la Figura B.2 es mostra un esquema d’un regulador de pressió i els 

elements principals que el composen. 

 
Figura B.2-. Esquema de les parts d’un regulador [Jury, Mn.27] 

 

En definitiva, els reguladors combinen les funcions de sensor, controlador i element 

final de control en un únic dispositiu. 

 

A continuació es defineixen les característiques principals dels tres elements que 

composen el sistema: l’element restrictiu, l’element de càrrega i l’element de mesura. 
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L’element restrictiu és un tipus de vàlvula capaç de restringir el flux.  Forma un coll 

d’ampolla que permet convertir una pressió elevada d’entrada a una pressió baixa.  

El diferencial de pressió que existeix a la vàlvula representa una diferencia en 

energia potencia que fa fluir el gas.  A mesura que augmenta la diferencia de pressió 

augmenta el flux a través de la vàlvula fins a un cert punt.   

 

A la Figura B.3 es veu com varia la pressió a través del regulador en condicions de 

flux estacionari.  La vàlvula imposa una restricció a la línia del flux, i disminueix 

considerablement l’àrea de pas.  Com es manté el flux estacionari, passa tant cabal 

per la canonada com per l’àrea petita de l’element restrictiu, per tant la velocitat a la 

restricció a de ser més elevada que a la canonada per mantenir el flux de gas.  El 

punt on la restricció és màxima, la velocitat també és màxima, rep el nom de vena 

contracta i se situa a poca distància corrent avall de l’orifici real.   

 
Figura B.3-. Pèrdua de pressió a través del regulador [Jury, Mn.27] 

L’augment de la velocitat és conseqüència de la disminució de l’energia potencial 

representada en forma de la pressió.  A la Figura B.4 es mostra que la pressió 

disminueix fins a un mínim, a la vena contracta, punt en què la velocitat és màxima.  

Ara bé, quan el gas continua corrent avall fins a la canonada normal, es guanya part 

de la pressió que s’havia perdut.  Això s’anomena recuperació de pressió. 
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Figura B.4-. Recuperació baixa i alta d’un regulador de pressió [Jury, Mn.27] 

Si es vol augmentar el cabal a través de la vàlvula, s’ha d’augmentar la velocitat del 

gas a tots els punts del sistema.  Augmentant la velocitat màxima, s’arriba a obtenir 

la velocitat del so en la vena contracta.  Com no es pot sobrepassar la velocitat del 

so, aquest és el cabal màxim capaç de subministrar la vàlvula per variació de la 

pressió.  El flux màxim és el flux crític, i la diferència de pressió que hi ha a través de 

la vàlvula s’anomena caiguda de pressió crítica.  Si es disminueix la caiguda de 

pressió per sota del punt crític, disminuint la pressió de sortida no s’aconsegueix un 

augment de cabal.  El valor de la caiguda de pressió crítica depèn de l’estil i 

geometria de la vàlvula.  

Quan el flux passa a través de la vàlvula, es generen turbulències que provoquen 

una pèrdua d’energia a la vàlvula i part de l’energia cinètica es transforma en calor i 

soroll.  Si la vàlvula té una pèrdua de càrrega petita com una vàlvula de globus o 

papallona, amb un pas de flux bastant recte, es produeix una recuperació de pressió 

bastant gran i rep el nom de vàlvula de recuperació elevada.  Si la vàlvula té un pas 

amb molta turbulència es produeix una pèrdua de pressió bastant elevada i 

s’anomena vàlvula de baixa recuperació.  La línia gruixuda de la Figura B.4 

representa una vàlvula amb recuperació elevada i la línia fina es de baixa 

recuperació. 

 

Si en comptes d’augmentar la diferència de pressió que passa a través del regulador 

disminuint la pressió de sortida s’augmenta la pèrdua de càrrega augmentant la 

pressió d’entrada, tot i que es manté la velocitat sònica a la vena contracta i flux 

crític a l’orifici, la densitat del gas augmenta quan puja la pressió d’entrada.  
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D’aquesta manera, entra més massa de gas en el mateix cabal, és a dir, pel mateix 

flux volumètric travessa més flux màssic. 

 

L’element de càrrega més usuals actualment són la molla i el diafragma.  La molla es 

caracteritza per la constant elàstica, k, que defineix una relació lineal entre la força F 

desenvolupada per la molla i la compressió X de la molla, segons l’equació Eq. B.1.  

 
[ ] [ ] [ ]F N  = k N/m ·X m  (Eq. B.1) 

La molla només dóna força en un sentit, i per comprimir-la s’utilitza la força 

desenvolupada per la pressió que actua sobre el diafragma. 

 

El diafragma és una peça de teixit recobert per un material de tipus polimèric, que fa 

de junta a la pressió mentre que el teixit li dóna resistència a la pressió.  La pressió 

és igual a la força distribuïda uniformement per una àrea.  L’expressió B.2 permet 

relacionar la força desenvolupada pel diafragma amb la pressió que actua a l’àrea 

del diafragma. 

 
[ ] [ ]

2

F N
P Pa =  

A m⎡ ⎤⎣ ⎦
 (Eq. B.2) 

L’element mesurador més utilitzat en els reguladors de pressió és el diafragma.  

Aquest és senzill, econòmic, versàtil, fàcil de mantenir, i presenta l’avantatge que no 

necessita l’element de càrrega, ja fa ell mateix aquesta acció.  El que caracteritza el 

diafragma és l’àrea efectiva en què actua la pressió.  Quan el diafragma es mou per 

comprimir la molla, l’àrea efectiva disminueix, i quan es mou per alleujar la molla, 

l’àrea efectiva disminueix. 

 

La pressió controlada P2 que actua sobre la part de darrera de l’obturador, l’intenta 

tancar, però normalment la pressió d’entrada és molt superior que la controlada;  per 

tant, queda una força sense equilibrar que faria obrir l’obturador.  L’única manera 

d’equilibrar les forces és fent que la pressió controlada actuï sobre el diafragma.   

 

Les variacions a la pressió d’entrada es tradueixen en variacions a la pressió 

controlada.  Per evitar les fluctuacions de la pressió controlada, s’utilitza una relació 

en palanca connectada al diafragma unida a l’obturador de la vàlvula.  Normalment 
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la relació de palanca és d’un terç.  Així, només la tercera part de la fluctuació de la 

pressió d’entrada afecta a la pressió de sortida.  La palanca només redueix l’efecte 

de la diferència de pressió, no l’elimina. 

 

Com la magnitud de la força no equilibrada sobre la vàlvula és directament 

proporcional a la seva àrea, és avantatjós seleccionar un orifici de la vàlvula no més 

gran del necessari perquè passi el flux de gas. 

 

 

B.2.1. Vàlvula reguladora de pressió operada directament 

El regulador reductor de pressió d’acció directa, en anglès direct operated pressure 

regulating valve (PRV), consisteix en una molla o un pes que controla l’obertura o 

tancament de la vàlvula, i el diafragma o pistó oposat que mesura directament la 

pressió controlada per un dispositiu intern o per línia de control, com es mostra a la 

Figura B.5.  És el tipus de regulador més bàsic pel control de la pressió i de resposta 

més ràpida.  És un dispositiu de construcció simple, fàcil de mantenir i normalment 

estable.  La disminució de la pressió controlada per sota del punt de consigna obre 

el pas de gas pel desplaçament de l’obturador i l’augment de la pressió porta al seu 

tancament. 

 

Figura B.5-. Esquema d’un regulador d’accionament directe [Perry, 1999] 



   
Annex B. Dispositius d’inertització  Pàg. 29 de 186 
 
 

 

El regulador està actuat directament pel fluid del procés a partir de la mesura de la 

pressió corrent avall a través d’un registre intern o mitjançant una línia externa de 

control.  La pressió corrent avall s’oposa a una molla que mou el diafragma i 

l’obturador per variar el pas del flux a través del regulador.  Les dues configuracions 

de reguladors d’acció directa utilitzades són les de les figures B.2 i B.6. 

 
Figura B.6-. Esquema d’un regulador obert en equilibri [Jury, Mn.27] 

 

Si s’imposa la condició d’estat estacionari, l’obturador de la vàlvula està en equilibri 

amb la força de pressió que actua sobre la molla.  Si per simplicitat s’ignora la 

pressió no equilibrada, la força de pressió està desenvolupada per la pressió 

mesurada que actua sobre l’àrea del diafragma, i la força de la molla es desenvolupa 

per la compressió de la molla. Aquesta relació s’expressa d’acord amb l’equació B.3. 

 
2P A = k X ⋅ ⋅  (Eq. B.3) 

Així, la pressió mesurada es pot aïllar de l’expressió anterior.  A partir d’aquesta 

equació, es poden trobar explicar els fenòmens associats a la variació de pressió 

controlada degut a l’efecte de la molla i l’efecte del diafragma.   

 

Sota condicions de demanda baixa, el regulador no ha de subministrar molt gas al 

sistema i l’obturador de la vàlvula estarà a prop de la posició tancada, per tant, la 

pressió controlada P2 serà aproximadament la que marca la molla perquè la 

compressió de la molla no és gaire gran respecte l’ajust.  Si la demanda del sistema 

augmenta considerablement, la vàlvula s’ha d’obrir a la posició màxima d’obertura i 

la compressió de la molla disminueix i per tant la força que exerceix.    

 

La Figura B.6 ajuda a comprendre que la pressió controlada és la que fa mantenir 

tancat l’obturador, i per obrir-lo cal disminuir la pressió perquè la molla pugui vèncer 

la força.  El nou valor de la pressió serà bastant més petit, i es  troba a partir de 

l’equació Eq. B.3.  
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El següent exemple il·lustra l’efecte de la molla sobre la pressió controlada.  Sigui un 

regulador amb una constant elàstica de la molla de 10000 N/m, si el recorregut total 

de la vàlvula és de 5 cm i l’àrea efectiva del diafragma és de 80 cm2.  S’ajusta la 

molla per tal que la compressió mínima, quan la vàlvula està completament oberta, 

sigui de 3 cm; per tant, quan la vàlvula està tancada, la compressió de la molla és de 

8 cm.  Així en condicions de demanda petita, la compressió de la molla és 

aproximadament igual a quan està tancada, 8 cm., per tant la pressió controlada té 

el valor de: 

 
5

2 -4 2

N10000 ·0,08 mk·X mP = = = 10  Pa
A 80·10 m

 (Eq. B.4) 

    

Si la demanda augmenta, i s’obre totalment la vàlvula, la compressió de la molla 

disminueix fins els 3 cm, i la pressió controlada també disminueix: 

 
2 -4 2

N10000 ·0,03 mk·X mP = = = 37500 Pa
A 80·10 m

 (Eq. B.5) 

 

La pressió controlada només tornarà als 105 Pa relatius inicials quan disminueixi la 

demanda de gas. 

 

 

El valor real de la disminució de la pressió controlada per obrir la vàlvula és funció 

dels paràmetres de disseny del regulador i es deu a la variació de la compressió de 

la molla.  Aquest fet es coneix com efecte de la molla. 

 

Ajustant la compressió inicial de la molla es varia el valor de la pressió a què s’obre 

la vàlvula donada una condició de càrrega, això es fa mitjançant un cargol que 

permet establir la pressió de consigna dins del rang definit pel límit de la molla.  

L’ajust de la compressió de la molla no fa variar l’efecte de la molla.   

 

La disminució de la pressió controlada a mesura que augmenta la demanda es 

coneix amb el nom de caiguda de pressió (droop).  La caiguda total que es produeix 
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a la pressió controlada quan es passa de la condició de baixa demanda a demanda 

total es defineix com a banda proporcional.   

 

Fins ara s’ha suposat constant l’àrea del diafragma, però això no és sempre veritat.  

Normalment, quan l’obturador està tancat i la molla està comprimida al màxim el 

diafragma té una àrea determinada, que es augmenta quan l’obturador de la vàlvula 

s’obre totalment i la molla es descomprimeix.  Si de l’exemple anterior, es pren que 

l’àrea inicial és de 80 cm2 i quan la demanda augmenta és de 100 cm2, la banda 

proporcional varia al valor de l’equació Eq. B.5: 

( ) ( ) 4
baixa alta2 2 -4 2 -4 2demanda demanda

N N10000 ·0,08m 10000 ·0,03mm mBP= P P = - = 7·10 Pa
80·10 m 100·10 m

− (Eq. B.6) 

 

La banda proporcional BP del regulador augmenta de 62500 Pa relatius a 70000 Pa 

com a resultat del canvi a l’àrea efectiva del diafragma.  D’aquesta manera es 

constata que la caiguda de pressió i la banda proporcional són funció de l’efecte del 

diafragma i de la molla, com es pot veure a la Figura B.7. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.7-. Efecte de la molla i el diafragma sobre la pressió controlada  [Jury, Mn.27] 

 

El més recomanable és mantenir la banda proporcional tan estreta com sigui 

possible.  Això es pot aconseguir minimitzant o eliminant l’efecte del diafragma i de 

la molla. 

 

L’efecte del diafragma es disminueix utilitzant un diafragma modelat amb 

convolucions profundes més que un diafragma simple de làmina llisa que té unes 

convolucions poc profundes.  En les primeres hi ha menys canvi en l’àrea efectiva 
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amb el recorregut de la vàlvula, i per tant la banda proporcional és menor.  Ara bé, el 

cost del diafragma modelat és molt superior. 

 

També es pot disminuir la banda proporcional instal·lant una molla amb una constant 

elàstica inferior, però això pot introduir problemes de fluctuacions de l’obturador de la 

vàlvula que consisteix en l’obertura i tancament intermitent, degut a la menor 

rigidesa de la molla.  També és possible instal·lar una vàlvula de dimensions més 

grans per tal de reduir el recorregut de la vàlvula o un regulador amb una àrea 

efectiva del diafragma superior.   Els darrers mètodes suposen un canvi significatiu 

en els dispositius i es poden produir problemes per superar la capacitat de 

recorregut de la molla o la compressió inicial. 

 

Una altra característica dels reguladors és la pressió de tancament.  Normalment, 

quan l’obturador es torna a posar en contacte amb el seient, no s’obté un tancament 

total de la vàlvula.  Així, es produeix una fuita de gas addicional, que augmenta la 

força aplicada sobre l’obturador fins que el flux de gas s’atura totalment.  La força 

aplicada prové de l’acció de la pressió controlada sobre el diafragma.  La pressió 

addicional necessària pel tancament total de la vàlvula s’anomena pressió de 

tancament.  Aquest tancament només es pot aconseguir amb un seient de la vàlvula 

fet d’elastòmer, i la pressió de tancament és directament depenent de la rigidesa del 

material elastomèric utilitzat a l’obturador de la vàlvula. 

 

La vàlvula reguladora de pressió operada directament ben dissenyada i 

dimensionada pot ser una bona elecció com a dispositiu d’inertització.  Ara bé, el seu 

ús per la inertització de baixa pressió requereix un diafragma molt gran, i per això no 

s’utilitza sovint. 

 

B.2.2. Vàlvula reguladora de pressió pilotada 

Si la banda proporcional d’un regulador d’acció directa és massa gran per a una 

aplicació particular, s’instal·la un amplificador de pressió a la línia de mesura de 

pressió.   El resultat és una vàlvula reguladora de pressió pilotada. 
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Aquestes es poden considerar com la combinació de dues vàlvules, en un únic 

element, una d’elles és una vàlvula reguladora de pressió operada directament, i 

l’altra està operada per la primera.  El seu funcionament consisteix en un diafragma 

o molla que acciona la vàlvula pilot.  La vàlvula pilot ha de subministrar un flux 

controlat per operar la vàlvula principal.  Com la vàlvula pilot és petita, té també una 

cursa petita per obrir i tancar el pilot i això es tradueix en menor caiguda de pressió 

durant l’obertura de la vàlvula.  Per tant, aquest tipus de vàlvula pot controlar un punt 

més proper de la consigna.   El guany típic nominal d’un pilot amplificador sol ser del 

voltant de vint; per tant, amb aquest guany, només és necessari que la pressió 

controlada disminueixi un vintena part que en el cas anterior, per obtenir el mateix 

canvi de pressió en el diafragma.  En definitiva, es redueix la banda proporcional del 

regulador tantes vegades el guany del pilot. 

 

La vàlvula de pilotada amplia el seu rang d’operació perquè la seva construcció la fa 

capaç de controlar cabals molt petits ja que un petit canvi de la pressió corrent avall 

es tradueix en un gran canvi en la pressió aplicada al diafragma del regulador.  Tot i 

això, també té caiguda de pressió durant l’obertura i l’increment de pressió de 

tancament del regulador d’acció directa.  Ara bé, mentre la pressió de tancament pot 

ser igual o menor, la caiguda és inferior a un regulador de pressió accionat 

directament de la mateixa capacitat com es mostra a la Figura B.8. 

 

 

Figura B.8-. Corbes de regulació de pressió per a tres tipus de regulador [Jury, Mn.27] 
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La principal limitació d’aquest dispositiu és l’estabilitat.  Si el guany de la vàlvula pilot 

és massa elevat, el bucle pot tornar-se inestable i oscil·lar.  A més a més, els 

reguladors pilotats són més cars que els operats directament, i la disminució de la 

banda proporcional pot no justificar en molts casos l’augment del cost.   

 

Poden classificar-se en dues categories, les operades internament, que són una 

única vàlvula amb el sensor de pressió com a part del cos de la vàlvula principal; i 

les operades externament, que són una configuració que utilitza un regulador de 

mesura per controlar la vàlvula de control principal de gas d’inertització.  La línia de 

control en el cas de les operades externament ha de ser tan curta i recta com sigui 

possible. 
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B.3. Llaç de control amb vàlvula de control 

En alguns casos, pot ser necessari instal·lar un llaç de control complet, que inclogui 

un transmissor de pressió, un controlador i les vàlvules de control.  Aquest sistema 

té l’avantatge de permetre a l’operador monitoritzar i ajustar un únic punt de 

consigna.  Igualment, es poden instal·lar fàcilment alarmes de sobre i sota pressió i 

es pot integrar en sistemes de control avançat.  Ara bé, aquest sistema acostuma a 

ser l’opció més costosa. 

 

El control de la pressió de gas és relativament fàcil en processos auto regulats.  La 

pressió de gas està auto regulada quan el dipòsit o canonada admet més 

alimentació quan la pressió és baixa, i redueix l’admissió quan la pressió és elevada.  

Els processos integradors es produeixen en els casos en què la pressió de la sortida 

està determinada per un compressor.  En el control de la pressió s’acostumen a 

utilitzar controladors amb acció integral i proporcional, amb només una petita 

quantitat de la primera.  Normalment l’acció derivativa no es fa servir perquè el 

temps de resposta del sistema és bastant petit comparat amb el temps d’operació 

del procés. 

 

A la Figura B.9 es mostra un sistema de llaç de control de pressió per un recipient. 

 
Figura B.9-. Configuració de llaç de control de pressió per a la inertització i venteig [Driedger, 

2000] 
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Tot i ser un sistema bastant simple, s’han de vigilar dos aspectes fonamentals.  Per 

una banda, és necessari un interval entre l’actuació de les dues vàlvules; per tant, 

els valors de la senyal de funcionament no es troben al 50% sinó es divideix en un 

45% per a cada vàlvula i un espai d’un 10 % en què cap de les dues intervé.  En 

segon lloc, s’ha de vigilar la posició de les vàlvules en cas d’aturada o fallida.  Com 

les dues vàlvules tenen efectes contraris , han de tenir un mode de fallida oposat si 

estan accionades per la mateixa senyal de control.  Un sistema de control distribuït 

permet a la sortida del controlador utilitzar dos mòduls separats de sortida, 

caracteritzats cadascun per separat.  Això significa que és possible pel 45% primer 

de la senyal de sortida del controlador generar una sortida del 0 al 100% cap a la 

vàlvula d’entrada d’inertització, i el 45% final de la senyal de sortida produir una 

senyal del 0 al 100% per la vàlvula de venteig.  D’aquesta manera els dos modes de 

fallida estan considerats i és impossible la simultaneïtat de l’obertura de les vàlvules. 

 

L’espai intermig del controlador no suposa cap problema pel controlador.  La part 

integral mourà la senyal de sortida ràpidament a través de l’interval davant qualsevol 

desviació respecte el punt de consigna. 

 

B.3.1. Controlador 

El controlador és l’element principal del sistema de control del procés.  La seva 

funció consisteix en acceptar un punt de consigna i altres senyals d’entrada, i 

generar una o diverses senyals de sortida que calcula a partir d’un conjunt 

d’instruccions que formen part de la seva configuració interna.  La senyal de sortida 

del controlador serveix com a entrada d’un altre controlador o d’un element final de 

control.  Els controladors es poden classificar en electrònics o pneumàtics. 

- Els controladors electrònics actuals són dispositius basats en 

microprocessadors.  Aquests contenen una interfície electrònica de senyals 

d’entrada i sortida (input/output, I/O) que permet l’entrada i la sortida de diversos 

tipus de senyals al processador del controlador.  Existeixen diferents classes de 

controladors electrònics com ara els sistemes de control distribuït, els 

controladors lògics programables (PLC), els controladors  multillaç, els 
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controladors monollaç, els controladors basats en ordinador personal o el 

controlador fieldbus. 

- Els controladors pneumàtics són controladors automàtics que utilitzen la 

pressió pneumàtica com a font d’energia i generen una única pressió pneumàtica 

de sortida.  El controlador pneumàtic s’utilitza en aplicacions de control de llaç 

tancat i s’instal·la sovint sobre la vàlvula de control o en una canonada adjacent a 

la vàlvula de control i/o el transmissor de senyal de mesura.  Els controladors 

pneumàtics s’utilitzen en zones on l’ús d’equipament electrònic és perillós, en 

llocs sense energia, o en aplicacions on la utilització de control electrònic no està 

justificada. 

 

B.3.2. Vàlvula de control 

La vàlvula de control consisteix en una vàlvula, un actuador, i possiblement un o més 

dispositius de control de la vàlvula.  La missió de la vàlvula de control és variar el 

cabal de fluid de control que modifica la variable de procés controlada.  La seva 

funció és tan important com la del propi controlador.  El cabal de fluid pot oscil·lar 

entre un valor màxim i un mínim de forma automàtica d’acord amb la senyal del 

controlador. 

 

La vàlvula està formada per un servomotor i les parts internes.  El servomotor pot ser 

pneumàtic o elèctric.  El pneumàtic posiciona el plançó de la vàlvula segons 

l’equilibri entre un resort calibrat i la senyal pneumàtica d’entre 0,2 i 1 ·105 Pa, 

mentre que l’elèctric ho fa amb un motor elèctric posicionat per un circuit tot o res, o 

bé proporcional. 

 

La vàlvula pot ser d’acció directa si quan es queda sense aire es queda oberta, i 

d’acció inversa si es tanca quan es queda sense aire. 

 

Les parts internes de la vàlvula són les peces internes desmuntables que estan en 

contacte directe amb el fluid.  Està composat per l’obturador, els seients i el conjunt 

d’elements que formen part del control de cabal de fluid. 
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El cos de la vàlvula conté en el seu interior el fluid i ha de resistir les condicions de 

servei que imposa i incorpora els mitjans de fixació a la canonada a la que està 

instal·lada, com ara brides o connexions roscades. 

 

La tapa de la vàlvula uneix el cos al servomotor, conté l’empaquetadura per impedir 

l’escapament del fluid, i a través seu llisca el plançó accionat pel motor. 

 

Per tal d’especificar una vàlvula de control per una aplicació particular és necessari 

donar les seves dimensions, robustesa i característica de cabal (lineal, isopercentual, 

etc).  Des del punt de vista del control, interessa conèixer la variació del guany de la 

vàlvula amb el seu grau d’obertura.  Pel control de la pressió de fluids compressibles 

s’acostuma a utilitzar una característica d’igual percentatge de la vàlvula si la 

variació de pressió a través de la vàlvula és superior a 2:1 [Creus, 1990].  Aquesta 

característica representa que cada increment de la carrera de l’obturador produeix 

un canvi en el cabal que és proporcional al que passava abans de la variació.  En 

aquest cas intervé el concepte de rangeability o capacitat de control entre els 

marges de cabal de la vàlvula que és la relació entre cabal màxim i cabal mínim que 

hi passa.  Ara bé, normalment en processos en què el temps de llaç és petit la 

característica de flux és poc important. 
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C. Descripció de la instal·lació 
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C.1. Característiques de la instal·lació de tancs 

En aquest apartat es descriuen les dimensions dels tancs de la instal·lació, la relació 

d’aquests amb les bombes actuals i previstes d’omplerta i buidatge, i es mostren els 

plànols de les propostes dels col·lectors. 

 

Els tancs tenen dimensions diferents, i únicament la zona 300, de producte acabat té 

tots els tancs idèntics.  Els valors del diàmetre i l’alçada es mostren a la Taula C.1.   

 

Identificació tanc Diàmetre (m) Alçada (m) Volum (m3) 

T-201 a T-204 3,2 6 45 

T-205 T-206 3,5 5,94 55 

T-207 3 5,5 35 

T-208 3,5 5,5 50 

T-209 3,5 5 45 

T-210  3 5,5 35 

T-211 i T-212 3,5 5 45 

T-213 a T-216 3 5 30 

T-301 a T-316 3 5 30 

T-401 a T-408 4 9,2 100 

T-409 i T-410 3,2 11 120 

Taula C.1-. Dimensions dels tancs d’emmagatzematge 

 

Quant a la inertització, el més destacat d’aquesta diferència de dimensions per a és 

la diferència d’alçades dels tancs.  Aquesta diferència provoca l’existència de 

gradients de pressió d’alimentació a cada tanc si els tancs s’uneixen amb un mateix 

col·lector.  Per tant, cal tenir en compte les diferències de pressió degudes a l’alçada 

entre els diferents punts de la xarxa de canonades per evitar sobrepassar els límits 

de pressió permesos als tancs. 

 



  Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 44 de 186 atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 
 

 

La Taula C.2 permet conèixer la relació i capacitat de les bombes unides a cada tanc 

utilitzades pel moviment de líquid.  Aquestes dades són necessàries per al càlcul 

posterior de les necessitats de nitrogen. 

 

 

Bomba 

(P-) 
Cabal màxim (m3/h)

101 60 

102 60 

103 60 

105 60 

106 60 

107 60 

201 20 

202 20 

203 20 

301 60 

302 60 

302 60 

401 60 

402 60 

502 60 

505 60 

506 60 

601 20 

602 20 

603 20 

604 20 

605 20 

Taula C.2-. Característiques de les 
bombes de líquid 
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La Taula C.3 recull l’organització dels col·lectors de líquid de cada zona.  Així, a 

cada conjunt de tancs unit per un col·lector de càrrega o descàrrega, els assigna el 

diàmetre de canonada mínim del col·lector i la bomba que hi treballa.  

 

El plànol I permet veure la disposició relativa dels tancs a la zona 

d’emmagatzematge de la planta i la seva numeració. 

 

Els plànols II, III i IV reflecteixen les dimensions dels col·lectors d’inertització 

proposats per a unir els tancs de les zones 200 i 400, i la disposició relativa dels 

tancs al parc d’emmagatzematge.  Tots els plànols estan recollits al final d’aquest 

annex en format DINA3. 

 

 

Zona 

Tancs del 

col·lector 

(T-) 

Bomba 

omplerta 

(P-) 

Diàmetre canonada 

omplerta (polsades)

Bomba 

buidatge (P-) 

Diàmetre canonada 

buidatge (polsades)

200 201, 202, 203, 204 106, 505 3 201 3 

200 205, 206, 207, 208 105, 505 3 201p 3 

200 209, 210, 211, 212 107, 506 3 202 3 

200 213, 214, 215, 216 103, 506 3 203 3 

300 301, 302, 303, 304 601 2 301 3 

300 305, 306, 307, 308 601p 2 301p 3 

300 309, 310, 311, 312 602 2 302 3 

300 313, 314, 315, 316 603 2 303 3 

400 
401, 402, 403, 

404, 405, 407 
- - 401 4 

400 401, 403, 405 105, 502, 604 3 - - 

400 403, 404, 406 102, 502, 604 3 - - 

400 407, 408, 409, 410 101, 502, 605 3 402 4 

Taula C.3-. Dades dels col·lectors d’omplerta i buidatge de líquid, tancs i canonades.   
(les bombes amb p vol dir que estan previstes); 1 polzada equival a 2,54 cm 

 

 



  Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 46 de 186 atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 
 

 

La Taula C.4 conté la previsió de pas de producte per les zones 200 i 400.  Aquestes 

dades permeten calcular més endavant les probabilitats d’operació i assignar el 

volum anuals que passa per cadascun dels tancs. 

 

Zona Origen 

Quantitat 

entrada 

(Tm/any) 

Quantitat 

per 

operació 

(Tm) 

temps 

operació 

possible 

(h/dia) 

Destí 

Quantitat 

entrada 

(Tm/any) 

Quantitat 

per 

operació 

(Tm.) 

temps 

operació 

possible 

(h/dia) 

Cisterna 23200 18 10 Procés 26000 14,3 24 
200 

Bidons 2800 6 10  

 

Procés 6740 69 m3 24 Cisterna 18740 20 10 

Bidons 8000 18 10 400 

Cisterna 4000 6 10  

Taula C.4-. Previsió de pas de producte a través de les zones 200 i 400 

 

 



   
Annex C. Descripció de la instal·lació  Pàg. 47 de 186 
 
 

 

C.2. Previsió d’operacions dels tancs 

Les previsions de moviment de dissolvent a través dels tancs serveixen per conèixer 

les probabilitats dels diferents escenaris de simulació, i realitzar l’anàlisi del sistema 

d’inertització.  En els subapartats següents, es detallen els plans d’operació de les 

zones 200 i 400. 

 

Per conèixer la probabilitat de les operacions de cada tancs, entenent per operació 

qualsevol tipus d’omplerta o buidatge de diferents característiques, s’han fet les 

següents hipòtesis: 

- La planta treballa 335 dies anuals durant 24 les hores.  Els camions que 

entre i surten amb bidons i com a cisterna, ho fan 228 dies anuals durant 10 

hores diàries. 

- S’analitzen les omplertes i els buidatges en intervals d’un minut de temps. 

- Les substàncies transvasades tenen una densitat de 0,9 Tm/m3. 

- A partir de les quantitats que passen per les diferents zones de tancs, el 

cabal bombejat per l’equip corresponent, i la quantitat mitjana bombejada a cada 

operació, es poden calcular el nombre d’operacions de cada tipus a cada zona, la 

seva durada, i la probabilitat que en un minut es succeeixi o no un buidatge o una 

omplerta.  Per a això, s’utilitzen les equacions següents: 

 
≡an

op

M nºoperacionsNº operacions diari =
Dies·M dia

  (Eq. C.1) 

 ρ
≡op

op
bomb diss

M 60 min mint  = ×
Q · 1 h operacio

  (Eq. C.2) 

 On: 

Man, és la massa que passa a través d’una zona determinada durant un any,  

Mop, és la massa transvasada durant una operació, i ve determinada per la 

capacitat de la cisterna, el bidó, o l’operació, 

Qbomb, és el cabal de la bomba utilitzada per l’operació d’omplerta o buidatge 

Dies, són els dies anuals que té lloc aquesta operació 

top, és el temps que dura l’operació d’omplerta o buidatge 
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ρdiss, és la densitat del dissolvent. 

 

- La probabilitat que en un minut donat s’iniciï l’operació d’omplerta o buidatge 

es calcula com la divisió del nombre total de vegades que es produeix una 

operació diàriament entre el total de minuts disponibles per a aquesta operació.   

- Es consideren que els valors aproximats dels temps i quantitats 

transvasades són representatius del funcionament anual dels tancs. 

- El temps disponible perquè es produeixi una operació donada és igual al 

temps total disponible per a l’operació menys el temps en què es produeix una 

coincidència d’operació.  Aquesta coincidència és el temps en què ja s’està 

buidant, és a dir, una vegada s’ha iniciat un buidatge, aquest té una durada, i 

durant aquest temps no es calcula la probabilitat que es produeixi un altre 

buidatge.  La coincidència també pot ser del tipus que el col·lector o la bomba per 

la que s’ha de realitzar l’operació que s’estudia, estigui ocupat per una altra 

operació.  En qualsevol cas, aquestes coincidències es comenten a dins de 

l’estudi de cada zona. 

- La probabilitat d’omplerta o buidatge de cada subconjunt de tancs és 

proporcional a la seva capacitat d’emmagatzematge respecte a la capacitat de 

tota la zona.  De la mateixa manera, la probabilitat d’operació d’un tanc d’una 

subzona és proporcional a la seva capacitat respecte el total de tancs de la 

mateixa subzona. 

- Si un tanc d’un determinat subgrup de tancs, de qualsevol zona, s’està 

omplint o buidant, no pot simultàniament omplir-se o buidar-se cap altre tanc de 

la mateixa subzona.  Això es deu a què cada subgrup de tancs comparteix el 

col·lector d’omplerta i buidatge.  Per tant, la probabilitat d’operació de cada 

subgrup de tancs es veu afectada en què el temps disponible per a l’operació és 

el total menys l’utilitzat en l’omplerta o buidat, segons correspongui, durant el dia 

a aquella subzona. 

- Per norma general, dos tancs d’una determinada zona es poden omplir o 

buidar simultàniament si no pertanyen al mateix subgrup, perquè utilitzen 

col·lectors i bombes diferents.  Això es tradueix en la probabilitat de cada subgrup 
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de tancs en el temps total disponible d’omplerta o buidatge.  Aquest serà igual a 

tots els minuts del dia, excepte el temps d’omplerta o buidatge previst (per 

probabilitats) de tancs del mateix subgrup. 

 

C.2.1. Zona 200 

El conjunt de tancs d’emmagatzematge d’aquesta zona rep un total de 26000 Tm 

anual de producte a tractar.  Aquest producte pot venir en camions cisterna de 18 

Tm de capacitat o en bidons de 6 Tm de capacitat.  El producte emmagatzemat en 

aquesta zona és posteriorment conduït a procés, pel seu tractament. 

 

L’omplerta dels tancs es classifica en dos tipus d’operació.  D’una banda, la 

descàrrega de les cisternes, i d’una altra la dels bidons, que tenen diferent durada.  

En canvi, el buidatge dels tancs sempre es realitza cap a procés, i se li assigna un 

valor mig de quantitat transvasada a cada buidatge de 14,3 Tm.  A les taules Taula 

C.5 i Taula C.6, es troben els valors de les variables definides a la introducció 

d’aquest apartat, i les probabilitats de cada operació a cada subgrup de tancs 

d’aquesta zona. 

 

Per calcular les probabilitats, cal tenir en compte el següent fet: 

- L’omplerta amb producte originari de bidons no pot realitzar-se a dos tancs 

de la zona 200 simultàniament, perquè només existeix una bomba per a aquesta 

funció.  D’aquesta manera, el temps total d’omplerta per bidons serà tot el 

disponible menys el que està omplint-se per bidons. 
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Total anual buidat (Tm) 26000 

Dies laborables anuals 335 

   

Cabal sortida (m3/h) 20 

Capacitat tancs (Tm) 14,31 

Hores diàries de buidat 24 

Minuts diaris de buidat 1440 

  

  

Nº. buidats diaris 5,42 

Temps 1 buidat (min) 47,69 

Total temps buidat (min) 258,71 

   

Probabilitat tancs 201 a 204 1,13·10-3 

Probabilitat tancs 205 a 208 1,22·10-3 

Probabilitat tancs 209 a 212 1,06·10-3 

Probabilitat tancs 213 a 216 5,48·10-4 

Taula C.5-. Probabilitat de buidat dels tancs dels 
subgrups de la zona 200 en un minut donat 

 

 

CISTERNA BIDONS 

Total annual d’omplerta. 

cist.(Tm.) 
23200 

Total annual d’omplerta. bid. 

(Tm.) 
2800 

Dies laborables 228 Dies laborables 228 

    

Cabal sortida (m3/h) 60 Cabal sortida (m3/h) 60 

Capacitat cisternes (Tm.) 18 Capacitat bidons (Tm.) 6 

Hores diàries de buidat 10 hores diàries de buidat 10 

Minuts diaris de buidat 600 minuts diaris de buidat 600 
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No. buidats diaris 5,65 No. buidats diaris 2,05 

Temps un buidat (min.) 20,00 Temps un buidat (min.) 6,67 

Total temps buidat 113,06 Total temps buidat 13,65 

    

Probabilitat tancs 201 a 204 2,84·10-3 Probabilitat tancs 201 a 204 3,69·10-3

Probabilitat tancs 205 a 208 3,09·10-3 Probabilitat tancs 205 a 208 3,71·10-3

Probabilitat tancs 209 a 212 2,67·10-3 Probabilitat tancs 209 a 212 3,68·10-3

Probabilitat tancs 213 a 216 1,38·10-3 Probabilitat tancs 213 a 216 3,59·10-3

Taula C.6-. Probabilitat d’omplerta dels tancs dels subgrups de la zona 200 en un minut 
donat 

 

A la Taula C.7 es mostra la probabilitat d’operació de cada subgrup de tancs 

respecte a la resta de tancs de la zona, que com s’ha dit, és proporcional a la 

capacitat dels tancs respecte a la total. 

 

Zona 200 Probabilitat subgrup 
Probabilitats tanc dins del 

subgrup 

Subgrup 201 a 204 0,283 T-201 a T-204 0,25 

T-205 i T-206 0,282 

T-207 0,179 Subgrup 204 a 208 0,307 

T-208 0,256 

T-209 0,265 

T-210 0,206 Subgrup 208 a 212 0,268 

T-211 a T-212 0,265 

Subgrup 212 a 216 0,142 T-213 a T-216 0,25 

Taula C.7-. Probabilitats d’operació de cada subgrup de tancs i cada tanc dins 
de la zona 200 
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C.2.2. Zona 400 

Aquesta zona recull un total de 18740 Tm de residus de dissolvents.  El seu origen 

es classifica segons siguin generats a producció (6740 Tm anuals), o vinguin 

directament de la descàrrega a la planta del camions cisterna (4000 Tm anuals) o 

bidons (8000 Tm anuals).  Els residus són finalment enviats per camions cisterna de 

20 Tm de capacitat al dipòsit final pertinent.   

 

Així, el buidatge dels tancs es realitza en únic tipus d’operació, vers els camions 

cisterna.  A la Taula C.10 es mostren els paràmetres calculats segons s’ha explicat a 

la introducció i la probabilitat de buidatge de cada subgrup de tancs en un minut 

d’acord a la zona que pertanyen. 

 

En canvi, l’omplerta es pot classificar en tres tipus d’operacions, diferenciades pel 

cabal d’entrada i quantitat de producte bombejada.  Així, es pot classificar en 

producció, cisterna i bidons. A la Taula C.8 es mostren els resultats corresponents.  

A l’hora de calcular les probabilitats cal tenir present que l’omplerta amb producte 

originari de bidons o procés no pot realitzar-se a dos tancs de la zona 400 

simultàniament, perquè només existeix una bomba per a aquesta funció en 

cadascuna de les operacions.  D’aquesta manera, el temps total d’omplerta per 

bidons o procés serà tot el disponible menys el que està omplint-se per bidons o 

procés, respectivament. 

 

Total anual buidat (Tm.) 18740 

Dies laborables anuals 228 

   

Cabal sortida (m3/h) 60 

Capacitat tancs (Tm.) 20 

Hores diàries de buidat 10 

Minuts diaris de buidat 600 

  

  

Nº. buidats diaris 4,11 
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Temps 1 buidat (min.) 22,22 

Total temps buidat (min) 91,33 

   

Probabilitat tancs 401 a 406 4,33·10-3 

Probabilitat tancs 407 a 410 3,10·10-3 

Taula C.8-. Probabilitat de buidat dels tancs dels 
subgrups de la zona 400 en un minut donat 

 

Finalment, cal recordar que la probabilitat d’operació de cada tanc és funció de la 

seva capacitat respecte la total del subgrup de tancs.  En aquest cas, la probabilitat 

de cada tanc a cada zona es mostra a la taula Taula C.9. 

 

Zona 400 Probabilitat subgrup 
Probabilitats tanc dins del 

subgrup 

Subgrup 401 a 406 0,577 T-401 a T-406 1/6 

T-407 i T-408 0,282 

T-409 0,227 Subgrup 407 a 410 0,423 

T-410 0,273 

Taula C.9-. Probabilitats d’operació de cada subgrup de tancs i cada tanc dins 
de la zona 400 

 

Per veure en detall el càlcul de les probabilitats, veure M1 a la carpeta d’aquest 

annex. 
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PRODUCCIÓ CISTERNA BIDONS 

Total an. ompl. prod.(Tm) 6740 Total an. ompl. cist.(Tm.) 4000 Total an. ompl. bid.(Tm.) 8000 

Dies laborables 335 Dies laborables 228 Dies laborables 228 

         

Cabal sortida (m3/h) 20 Cabal sortida (m3/h) 60 Cabal sortida (m3/h) 60 

Capacitat cisternes (Tm) 6,93 Capacitat cisternes (Tm) 18 Capacitat cisternas (Tm.) 6 

Hores diàries de buidat 24 Hores diàries de buidat 10 Hores diàries de buidat 10 

Minuts diaris de buidat 1440 Minuts diaris de buidat 600 Minuts diaris de buidat 600 
      
      

No. buidat diari 3,22 No. buidat diari 0,97 No. buidat diari 5,85 

Temps 1 buidat (min) 20,80 Temps 1 buidat (min) 20,00 Temps 1 buidat (min.) 6,67 

Total temps buidat (min) 67,06 Total temps buidat (min) 19,49 Total temps buidat 38,99 

         

Probabilitat tancs 401, 403 i 
405 6,86·10-4 

Probabilitat tancs 401, 
403 i 405 4,89·10-4

Probabilitat tancs 401, 403 i 
405 3,08·10-3 

Probabilitat tancs 402, 404 i 
406 6,86·10-4 

Probabilitat tancs 402, 
404 i 406 4,89·10-4

Probabilitat tancs 402, 404 i 
406 3,08·10-3 

Probabilitat tancs 407 a 410 1,01·10-3 
Probabilitat tancs 407 a 
410 7,32·10-4 Probabilitat tancs 407 a 410 4,57·10-3 

Taula C.10-. Probabilitat d’omplerta dels tancs dels subgrups de la zona 400 en un minut donat 
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C.3. Dades meteorològiques de la zona d’implantació 

 

La planta es troba al polígon industrial del municipi de Gualba, Barcelona.  Les 

dades meteorològiques d’aquesta zona, s’aproximen a les que s’han pres a l’estació 

meteorològica més propera de la xarxa d’estacions gestionada per la Direcció 

General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 

concretament l’estació de Santa Maria de Palau Tordera. 

 

Els anuaris meteorològics recullen les variacions mensuals de les temperatures, i els 

màxims i els mínims assolits.  Ara bé, el que ens interessa especialment són els 

gradients de temperatura instantanis que es produeixen per calcular les necessitats 

de nitrogen degudes a les variacions tèrmiques.  Concretament, s’han obtingut les 

dades del registre anual de temperatures de cada mitja hora de l’any 2004.  L’anàlisi 

d’aquestes dades permet aproximar la variació màxima de temperatura pel posterior 

càlcul de necessitats de gas d’inertització. 

 

La Taula C.11 conté la mitjana les temperatures mensuals mitjanes dels darrers cinc 

anys a l’estació de Santa Maria de Palau Tordera.  La Taula C.12 mostra els 

resultats de les disminucions tèrmiques en els mesos d’hivern que es produeixen 

durant la nit, i les diürnes a l’estiu del 2004, i la Taula C.13 l’augment de la 

temperatura dels dies d’estiu de l’any 2004.  Les figures C1,C2 i C3 mostren la 

distribució de les temperatures en aquests tres casos.  
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Mes 

Temperatura 

mitjana 

mensual (ºC) 

Temperatura 

mitjana de les 

màximes (ºC) 

Temperatura 

mitjana de 

les mínimes 

(ºC) 

Gener 6,8 13,5 1,9 

Febrer 7,9 15,5 1,7 

Març 10,7 17,5 5,7 

Abril 11,9 18,2 5,6 

Maig 16,4 22,5 10,1 

Juny  20,6 26,6 13,8 

Juliol 22,6 28,6 16,0 

Agost 22,8 29,0 16,3 

Setembre 19,1 25,4 13,5 

Octubre 15,4 21,9 10,2 

Novembre 9,3 15,7 4,1 

Desembre 6,9 13,5 2,0 

Anual 14,2 20,7 8,5 

Taula C.11-. Temperatures mensuals màximes, mínimes i mitjanes 
entre 1998 i 2002 a l’estació de Sta. Ma. De Palau Tordera 
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Nits d'hivern entre les vuit de la 

nit i les vuit del matí 

Dies d’estiu entre les vuit del 

matí i les vuit del vespre 

 Disminució 

Temperatura 

(ºC) 

Temperatura en 

què es produeix 

(ºC) 

Disminució 

Temperatura 

(ºC) 

Temperatura en 

què es produeix 

(ºC) 

Mitjana  -0,52 7,4 -0,55 26,6 

Desviació 

tipus 
0,49 5,0 0,56 3,3 

Interval de 

confiança 

95% 

0,02 0,2 0,05 0,3 

-0,54 7,3 -0,59 26,3 
Interval 

-0,51 7,6 -0,55 26,8 

Taula C.12-. Relació de temperatures en què es produeix una disminució de la temperatura 
exterior a l’hivern i a l’estiu per a l’any 2004 a l’estació de Sta. Ma. De Palau Tordera 

 

 

 

Dies d’estiu entre les vuit del matí i les vuit 

del vespre 
 

Augment de 

temperatura (ºC) 

Temperatura en què es 

produeix (ºC) 

Mitjana  -0,55 26,4 

Desviació tipus 0,56 3,3 

Interval de confiança 95% 0,05 0,2 

-0,59 26,2 
Interval 

-0,55 26,6 

Taula C.13-. Relació de temperatures en què es produeix un augment de la 
temperatura exterior a l’estiu per a l’any 2004 a l’estació de Sta. Ma. De Palau 
Tordera 
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Distribució de temperatures quan disminueixen durant les nits d'hivern
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Figura C.1-. Distribució de la temperatura entre les 8 del vespre i les vuit del matí entre octubre i març quan es produeix un descens 
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Distribució de temperatures diürnes durant els dies d'estiu quan disminueixen
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Figura C.2-. Distribució de la temperatura entre les 8 del matí i les vuit del vespres entre juny i octubre quan es produeix un descens 
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Distribució de temperatures diürnes durant els dies d'estiu quan augmenten
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Figura C.3-. Distribució de la temperatura entre les 8 del matí i les vuit del vespres entre juny i octubre quan es produeix un augment 
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C.4. Substàncies emmagatzemades 

 

Les substàncies que composen els productes emmagatzemats són els dissolvents 

orgànics, les propietats físico-químiques dels quals es detallen a la Taula C.15.  

Aquestes propietats serveixen per establir posteriorment les necessitats de nitrogen 

en el venteig i la inertització. 

 

Donat el desconeixement de la composició dels productes existents en els tancs, es 

considerarà l’estat pur de totes les substàncies per a realitzar els càlculs.  

 

La concentració d’oxigen limitant d’aquestes substàncies és necessària per conèixer 

la concentració màxima d’oxigen a l’interior dels tancs permesa per evitar la ignició 

dels gasos i vapors inflamables.  Aquesta concentració depèn del gas d’inertització 

utilitzat.  En aquest cas, s’utilitza el nitrogen i es donen les concentracions a la . 

 

Producte 

Percentatge d’oxigen per 

sobre del qual pot succeir 

la ignició 

Percentatge d’oxigen 

màxim recomanat 

Acetona 13,5 11 

Etanol 10 8,5 

Hexà 12 9,5 

Metanol 12 8 

Taula C.14-. Concentració limitant d’oxigen per als dissolvents en 
presència de nitrogen  

 

Finalment, cal mencionar les característiques del dipòsit de nitrogen de la planta.  

Està situat a la part sud de la parcel·la, allunyat del parc d’emmagatzematge, la seva 

capacitat és inferior als 5 m3. 
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      Constants d’Antoine  

Producte 

Pes 

molecular 

(g/mol) 

Densitat 

a 20ºC 

(kg/m3) 

Calor 

específic 

a 20ºC 

(J/kg K) 

Temperatura 

d’inflamació 

(ºC) 

Temperatura 

de ebullició 

(ºC) 

A B C 

Entalpia de 

vaporització 

(kJ/kg) 

Acetona 58,08 792,25 2160,0 -18 57 7,1171 1210,60 229,664 541,869 

Clorur 

de metilè 50,49 923,33 1593,4 27 40 6,9547 1170,97 226,232 383,226 

Etanol 46,07 790,36 2397,6 13 78 8,3210 1718,21 237,520 929,915 

Hexà 86,18 660,50 2257,0   6,8760 1171,17 224,410 369,364 

Metanol 32,04 794,35 2503,4 11 64 7,9870 1474,08 229,130 1196,423 

Toluè 92,14 869,17 1684,6 4 111 6,954 1344,8 219,48 418 

Taula C.15-. Propietats de les substàncies químiques emmagatzemades més habituals 
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D.1. Introducció 

Aquest annex serveix per completar la informació donada a l’apartat 6.1.1 de la 

memòria, referent a la caracterització de la circulació de fluids a través de 

canonades.  Concretament, es caracteritza la pèrdua de càrrega deguda al pas del 

gas. 

 

El càlcul de la pèrdua de càrrega a la xarxa de canonades que conforma el col·lector 

d’inertització i venteig és fonamental per identificar la proposta que millor s’ajusta als 

objectius de mantenir la pressió als tancs en un nivell constant, és a dir, la que 

facilita la compensació de pressió entre els tancs. 

 

La pèrdua de càrrega es classifica en la deguda a la fricció del fluid amb les parets 

de la canonada, anomenada lineal, i la provocada per la presència de colzes, 

bifurcacions de flux i entrada i sortida dels dipòsits, coneguda per singular.  Les 

pèrdues singulars no són despreciables en els casos en què el quocient entre la 

longitud de les canonades i el diàmetre és inferior a 1000 [Villemonte, 1977 p. 685], 

com és aquest cas. 

 

La pèrdua de càrrega lineal es caracteritza a partir del factor de fricció, que calcula 

directament el programa Epanet, a partir de la rugositat de la canonada, la longitud 

de la canonada i les característiques del fluid, com es mostra a l’apartat D.2.  Les 

pèrdues de càrrega singulars s’introdueixen al programa Epanet a partir del càlcul 

desenvolupat per la macro de l’Excel dissenyada i d’acord amb els principis que 

s’expliquen a l’apartat D.3 d’aquest annex. 
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D.2. Factor de fricció per a les pèrdues linials 

El factor de fricció per a fluxos completament desenvolupats en canonades 

uniformes és funció de la geometria i la secció transversal, així com del número de 

Reynolds.  En el flux turbulent, a més depèn de la rugositat de la superfície de la 

canonada.  El factor de fricció és independent del nombre de Mach per a nombres 

de Mach inferiors a 1.  Per calcular el factor de fricció, cal tenir en compte el tipus de 

règim del fluid.  Les expressions utilitzades per a cada règim es mostren a 

continuació: 

- En règim laminar, Re < 2000, el factor de fricció   (Eq. D.1) és inversament 

proporcional al nombre de Reynolds. 

 
kf =

Re
  (Eq. D.1) 

El coeficient de fricció adimensional, k es troba exactament mitjançant la solució 

de l’equació de Poisson a una secció transversal, i depèn només de la forma 

d’aquesta secció.  Per una secció transversal circular k val 64. 

- En règim de transició, 2000 < Re < 4000 aproximadament, el factor de 

fricció augmenta del seu valor en règim laminar vers el valor per a règim turbulent.  

En aquest règim de flux hi ha una incertesa bastant gran respecte el factor de 

fricció i per tant no s’acostuma a dissenyar per aquest règim de flux.  En el model 

de càlcul s’utilitza una interpolació cúbica al diagrama de Moody [Grupo Redhisp, 

2002]. 

- El règim turbulent, Re > 4000, es caracteritza per la seva dependència 

respecte el nombre de Reynolds i la rugositat, ε, de la canonada respecte el 

diàmetre D.  Totes les correlacions per a f en flux turbulent es basen en dades 

experimentals.  La que s’utilitza en el model és l’aproximació de Swamee i Jain a 

l’equació de Colebrook-White (  (Eq. D.2). 

 
ε⎡ ⎤⎛ ⎞

⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

2

10 0,9

0,25f = 
5,74log +

3,7·d Re

  (Eq. D.2) 
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D.3. Coeficient de pèrdues de càrrega singulars 

El coeficient K de pèrdua de càrrega singular serveix per caracteritzar la pèrdua de 

càrrega que es produeix entre dos punts, d’acord amb l’equació següent:   

 

2
s

1h  = ·K·ρ·u
2  

 (Eq. D.3) 

on ρ és la densitat del fluid, u la velocitat de circulació i hs la pèrdua de càrrega 

singular. K representa la suma de tres pèrdues de pressió induïdes per un 

component a una canonada: 

- La pèrdua de càrrega a dins del component 

- L’excés en la pèrdua de pressió a la canonada corrent amunt que es 

produiria si el component es reemplacés per una canonada recta de la longitud 

equivalent.  Aquesta pèrdua acostuma a ser petita. 

- L’excés en la pèrdua de pressió a la canonada corrent avall de component, 

que es produiria si el component es reemplacés per una canonada recta de la 

longitud equivalent.  Aquesta pèrdua de pressió pot ser comparable a la pèrdua 

en el component. 

 

A continuació, es mostren els valors utilitzats per calcular la pèrdua de càrrega que 

es produeix en els principals elements singulars del sistema. 

 

D.3.1. Colzes aguts 

La pèrdua de pressió en aquests elements és independent del nombre de Reynolds 

en flux turbulent de valor superior a 2·105 [Blevins, 2003 p.67].  Per a nombres de 

Reynolds inferiors, les pèrdues de càrrega varien en funció de Reα, on α es troba 

entre -0,17 i -0,20.   

 

En el cas concret del model, es pren un valor de radi de gir, r, als colzes de les 

canonades de 0 (grau de gir 90º), i un valor de r/D de 0,5; si el radi fos menor o el 

valor de r/D superior el coeficient de pèrdua seria inferior, per la qual cosa s’està 

adoptant la solució més conservativa.   
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D’aquesta manera, el valor de K per als colzes val: 

 

 5
90ºK =1,1                                per a Re>5·10   (Eq. D.4) 

 ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

5
5

90º 90º 5Re>5·10

ReK =K ·        per a Re<5·10
5·10  

 (Eq. D.5) 

 

 

D.3.2. Entrada i sortida de canonada 

L’entrada de flux a la canonada comporta un valor de coeficient de fricció de K=0,5, i 

la sortida de la canonada té un valor de K=1 [Blevins, 2003 p.72]. 

 

D.3.3. Bifurcacions en forma de T 

Les pèrdues de càrrega a les bifurcacions són funció de la geometria de la unió, 

incloent les àrees dels fluxos, la rugositat de la superfície, l’angle de la branca, i si el 

flux es combina o es divideix [Blevins, 2003 p.89; Basset et al, 2001 p.861].  Si el 

Reynolds és superior a 10000, les pèrdues singulars són independents del nombre 

de Reynolds [Blevins, 2003 p.90].   

 

En règim turbulent, el coeficient K varia entre els valors de -1,0 i 1,2, i cal considerar 

que l’arrodoniment de les unions disminueix la pèrdua de càrrega (un r/D =0,1 

produeix al voltant d’un 70 % de reducció).  A Reynolds inferiors a 2000, el flux en la 

T és laminar i les pèrdues totals de pressió són inversament proporcionals al Re.  Els 

coeficients de pèrdua de càrrega són més grans en flux laminar que en flux turbulent 

[Blevins, 2003 p.94].   

 

A la Taula D.1, es mostren els coeficients de pèrdua de càrrega per flux turbulent 

dels quatre tipus de combinacions que es poden fer amb tres canonades [Blevins, 

2003 p.91; Ito et al., 1973 p. 1362].  En els coeficients de la taula s’ha suposat que el 

valor de r/D = 0. 
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Singularitat Coeficient de pèrdua de càrrega 

“Te” de divisió A1 = A2 ; A3<=A2 

 

 

(divisió) 

K13=0,99-0,82·(u3/u1)+1,02·(u3/u1)2 

K12=1,55·(0,22-u3/u1)2-0,03  (per 0<u3/u1<0,22) 

K12=0,65·(u3/u1-0,22)2-0,03  (per 0<u3/u1<0,22) 

Si 0<u3/u2<1; sobre la canonada 2 

“Te” de divisió amb A1=A2=A3 

 

 

(bifurcació) 

K31=0,59+1,18·(u1/u3)-0,68·(u1/u3)2 

 

Si u1=u2; sobre la canonada 3 

“Te” de combinació 

 

 

(combinació) 

K32=1,09-0,53·(u1/u2)-1,48·(u1/u2)2 

K12=0,045+1,38·(u3/u2)-0,9·(u3/u2)2 

 

Si 0<u3/u2<1; sobre la canonada 2 

“Te” de combinació 

 

 

(unió) 

K13=1,19-1,73·(u2/u3)+1,34·(u2/u3)2 

 

Si 0<u2/u3<1; sobre la canonada 3 

Els subíndexs i=1,2,3,... fan referència a la canonada 

Ai = secció de la canonada i ; ui = velocitat a través de la canonada i 

Kij = coeficient de pèrdua singular on i és la branca que subministra fluid i, j la que el condueix

Taula D.1-. Coeficients de pèrdua de càrrega en règim turbulent per a bifurcacions en T  

 

 

Cal tenir en compte que la pèrdua de càrrega singular a la bifurcació es pot posar en 

funció de la velocitat abans de la bifurcació, o després de la bifurcació [Villemonte, 

1977 p. 692].  En general, es posarà el coeficient en funció de la velocitat de les 

branques sortints de la bifurcació.  Ara bé, el coeficient de pèrdua experimental pot 

venir expressat en funció de la branca entrant a la bifurcació, per tant s’haurà 

d’aplicar l’equació D.7. 

 

1 2 

3  

1 2 

3  

1 2 

3  

1 2 

3  
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Siguin S1 i S2 les seccions immediatament anterior i posterior a la bifurcació, la 

pèrdua de càrrega entre aquests dos punts es pot expressar de la següent manera: 

 ρ ρ2 ' 2
2 1 12 1 12 2

1 1P -P  = ·K · ·u  = ·K · ·u
2 2

  (Eq. D.6) 

Igualant les dues expressions finals, s’arriba a la següent equivalència entre els dos 

coeficients de pèrdua de càrrega singulars. 

 
2

' 12 1
12 2

2

K ·uK =
u  

 (Eq. D.7) 

 

 

Existeix poca bibliografia respecte els valors dels coeficients de pèrdua singular 

anteriors en règim laminar i transitori [Blevins, 2003 p. 90].  Es recullen a la Taula 

D.2 els valors dels coeficients en règim laminar exposats a Blevins (2003, p.94) i  

Jamison et al (1971, p.1971), i els valors pel règim transitori es troben com a 

aproximació als valors experimentals donats per Jamison et al (1971) i els 

coeficients per les zones laminar i turbulenta. 

 

En el cas de règim laminar i règim transitori, només estan disponibles els coeficients 

de pèrdua singular pels casos de divisió i combinació en què la canonada lateral és 

sortint i entrant respectivament.  Per tant, els altres dos casos s’assumirà els casos 

més assimilables existents, és a dir, per la doble entrada per l’entrada principal 

s’assumeix el coeficient K13 de divisió existent, i per la doble sortida per la canonada 

principal s’assumirà el coeficient K32 de la combinació. 
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Singularitat Coeficient de pèrdua de càrrega 

u2/u1 Recrític2 K12’ Recrític3 K13’ 

0 10 6400/Re2 10 

0,25 60 6400/Re2 80 

0,5 700 3650/Re2 650 

0,75 700 2100/Re2 750 

7000/Re3

“Te” de divisió A1 = A2 ; A3<=A2 

 

 

 

 

Coeficients respecte branques sortints 

 1 1900 2100/Re2 600 6000/Re3

u1/u2 Recrític2 K12 Recrític3 K32 

0 18 9400/Re3

0,25 50 

0,5 250 

0,75 500 

“Te” de combinació 

 

 

 

Coeficients respecte branca entrant 

 1 1900 

2100/Re1 1000 
7300/Re3

Els subíndexs i=1,2,3,... fan referència a la canonada 

Kij = coeficient de pèrdua singular, on i és la branca que subministra fluid i, j la que el condueix 

Recrític= no. de Reynolds en què es passa de règim laminar a règim transitori 

Taula D.2-. Coeficients de pèrdua de càrrega en règim laminar per a bifurcacions en T  

 

A la Taula D.2, es pot veure com la “Te” de combinació té els coeficients expressats 

en funció de les branques entrants.  Cal adaptar els coeficients per expressar la 

pèrdua de pressió en funció de la velocitat de la branca sortint.  Per fer-ho, es 

considera l’equació de conservació de massa en la bifurcació: 

 2 1 3Q  = Q  + Q   (Eq. D.8) 

Si es combina l’equació de conservació de la massa amb les expressions de pèrdua 

de càrrega total, i per a cada branca s’arriba a l’expressió següent: 

 Δ Δ Δ 31
TOT 12 32

2 2

QQP = P ·  + P
Q Q

  (Eq. D.9) 

 

1 2 

3  

1 2 

3  
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Considerant l’equació de pèrdua de càrrega singular i l’expressió del cabal, s’obté el 

resultat de l’equació Eq C.11, que s’aplica per l’ús del coeficient de pèrdua de 

càrrega singular en funció de la velocitat de la canonada sortint. 

 ρ ρ ρ2 2 2 3 31 1
TOT 2 12 1 32 3

2 2 2 2

u ·A1 1 u ·A 1· ·K ·u = · ·K ·u ·  + · ·K ·u ·
2 2 u ·A 2 u ·A

  (Eq. D.10) 

 
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

3 3

31
TOT 12 32

2 2

uuK = K ·  + K ·
u u

  (Eq. D.11)
 

Per fer la correlació en règim transitori s’utilitzen els valors experimentals donats per 

Jamison et al. (1971), i s’intenta buscar la continuïtat dels coeficients de la pèrdua de 

càrrega del règim laminar i turbulent amb el turbulent.  En qualsevol cas, cal tenir en 

compte que el règim transitori és un règim no permanent, no es pot predir amb la 

teoria de l’estat permanent i s’utilitzen dades experimentals per determinar-lo.  La 

incertesa relativa a l’estat transitori porta a evitar en molts casos el treball en aquesta 

zona. 

 

A la Taula D.3 es mostren els valors utilitzats en règim transitori, deduïts de la 

bibliografia tal com s’indica en els arxius annexos a la carpeta Càlcul coeficients 

d’aquest annex.  Aquestes expressions s’utilitzen directament per a Re inferiors a 

6000 i superior al Re crític.  Per a Reynolds entre 6·103 i 104 es fa una interpolació 

entre els valors calculats pels dos mètodes.  Això és degut a la incertesa existent en 

aquesta regió i per tal d’assegurar la continuïtat dels coeficients de pèrdua de 

càrrega. 

 

Totes aquestes expressions s’han integrat en l’algoritme de la simulació en Excel per 

tal de calcular els coeficients en cada instant i assignar-los a la canonada 

corresponent.  Addicionalment, com aquests coeficients depenen del cabal s’ha 

imposat una condició de càlcul iteratiu, fins el moment en què els coeficients no 

variïn més d’un 0,1 % o es superi un total de deu iteracions. 

 

Els arxius de la carpeta Continuïtat coeficients contenen els resultats de la 

comprovació del funcionament dels coeficients programats amb la macro d’Excel per 

a cada cas. 
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Singularitat Coeficient de pèrdua de càrrega 
u2/u1 Recrític2 K12’ 

0 10 6542,5/Re2 +10,149 
0,25 60 6542,5/Re2 +10,149 
0,5 700 Interpolació entre 0,25 i 0,75 

0,75 700 -3,378·10-11Re3 + 5,716·10-

7·Re2-2,848·10-3·Re+5,201 

“Te” de divisió A1 = A2 ; A3<=A2 

 

 

 
 
Coeficients respecte branques sortints 
Branca 2 

1 1900 1,133·10-7·Re2 - 9,8·10-4·Re + 
2,621 

u2/u1 Recrític2 K13’ 
0 10 5976/Re + 1,6445 

0,25 60 6734/Re + 0,5821 
0,5 700 6430,7/Re + 2,7814 
0,75 700 7151,1/Re + 12,398 

“Te” de divisió A1 = A2 ; A3<=A2 

 

 

 
 
Coeficients respecte branques sortints: 
Branca 3 1 1900 7151,1/Re + 12,398 

u1/u2 Recrític2 K12 
0 18 1882,3/Re + 0,2177 

0,25 50 2341/Re + 0,1205 
0,5 250 Valor mig entre 0,25 i 0,75  
0,75 500 

“Te” de combinació 
 

 

 

 
Coeficients respecte branca entrant 
Branca 1 1 1900 

Re>352:  8596,3/Re – 0,3235 
Re<352: 774,36/Re+ 26,298 

u1/u2 Recrític2 K13 
0 18 7859,2/Re + 1,9415 

0,25 50 

1000<Re<2800:  
-3.3·10-3·Re + 10,495 

2800<Re<10000:  
9,15·10-5·Re+0,7681 

0,5 250 

1000<Re<3000:  
-2.91·10-3·Re + 9,35 

3000<Re<10000:  
1,94·10-4·Re-0,0928 

0,75 500 

“Te” de combinació 
 

 

 

 

 

 

 

 
Coeficients respecte branca entrant 
Branca 3 

1 1900 
Valor amb u1/u2=0,5 

Els subíndexs i=1,2,3,... fan referència a la canonada 
Kij = coeficient de pèrdua singular, on i és la branca que subministra fluid i, j la que el condueix 
Recrític= no. de Reynolds en què es passa de règim laminar a règim transitori 
Taula D.3-. Coeficients de pèrdua de càrrega en règim transitori per a bifurcacions en T  
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D.3.4. Trifurcacions 

Les trifurcacions estan formades per un total de quatre canonades, en què dues 

d’elles estan alienades i les altres dues formen un angle e 90º amb les anteriors.  La 

diferència de pressió entre dues branques qualssevol de la unió és una funció 

complexa de la geometria de la unió i la direcció i cabal de flux a les diferents 

canonades.  A mesura que augmenta el nombre de canonades de la unió, el nombre 

d’experiments necessaris per caracteritzar-la també creix.   

 

La majoria de bibliografia caracteritza únicament les bifurcacions, per això,  els 

coeficients de pèrdua de càrrega a les trifurcacions calculen mitjançant una 

aproximació a bifurcacions.  Així, una trifurcació es pot assimilar a dues bifurcacions 

consecutives amb un espai de canonada recta inapreciable entre elles.   

 

La Figura D.1 mostra la numeració de les canonades emprada per caracteritzar la 

trifurcació i el criteri de signes.  Si el flux de la canonada entra a la unió el signe és 

positiu, i si surt, negatiu. 

 

 

 

 

Figura D.1-. Esquematització d’una trifurcació 

 

Existeixen set situacions diferents equivalents de circulació de fluid a través de les 

canonades de les catorze possibles.  Aquests casos es presenten d’acord als signes 

de flux a cada canonada la Taula D.4.  La diferenciació d’aquests casos servirà per 

caracteritzar com s’ha aproximat el càlcul dels coeficients de pèrdua de càrrega.  
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Identificador cas Canonada 1 Canonada 2 Canonada 3 Canonada 4 

Cas 1 - - + + 

Cas 2 + + - - 

+ + - + 
Cas 3 

+ + + - 

- - - + 
Cas 4 

- - + - 

- + + + 
Cas 5 

+ - + + 

+ - - - 
Cas 6 

- + - - 

+ - + - 

+ - - + 

- + + - 
Cas 7 

- + - + 

Taula D.4-. Classificació de les situacions de flux a través d’una trifurcació 

 

A la Taula D.5 s’assimila cada cas possible de flux a la trifurcació a les dues 

bifurcacions més semblants, i en molts casos s’agafa el coeficient mitjà de les 

possibilitats factibles.  Els casos corresponents a més d’una situació, es posa el 

primer cas especificat a la taula de classificació de situacions.  Cada tipus de 

bifurcació rep el nom assignat a la primera columna de la Taula D.1, i els nombres 

entre parèntesi fan referència a quines canonades de la trifurcació ocuparien els 

llocs 1, 2 i 3 de la corresponent bifurcació.  Cal considerar que es crea un flux fictici, 

k, que seria el flux imaginari entre les dues bifurcacions consecutives que modelen la 

trifurcació. 

Els casos quatre i sis no ha fet falta aproximar-los a una bifurcació perquè les seves 

expressions s’han trobat a Syamala et al (1968, p. 1372).  Concretament, s’ha trobat 

el coeficient en funció de la velocitat de la branca d’entrada, per posar-ho en funció 

de la branca de sortida s’utilitza l’expressió equivalent a  
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Identificador cas Expressió pel coeficient de pèrdua de càrrega 

Cas 1 

Valor mig de :  Combinació (3,4, k)  

                        Combinació (4,3, k’)  

+ Bifurcació(k, 1,2) 

Cas 2 

Unió (1,2, k) + 

Valor mig de :  Divisió (k, 3,4) 

                        Divisió (k, 4,3) 

Cas 3 
Valor mig de : Combinació (1,4,k) + Unió (k, 2, 3) 

                       Combinació (2,4,k’) + Unió (k, 1, 3) 

Cas 4 Per j=1,2,3 ; K4j= 0,37584·(uj/u4) 

Cas 5 

Valor mig de:  Combinació(2,3,k) +  

                        Valor mig de:  Combinació (k,4.1) 

                                               Combinació (k,1,4) 

                        Combinació(3,2,k’) +  

                         Valor mig de : Combinació (k’,4.1) 

                                                Combinació (k’,1.4) 

Cas 6 
Per j=3, 4 ; K1j= 0,37584·(uj/u1) 

 Per  j =2 ; K1j= 0,96 + (.0,5484)·(uj/u1) – 0,6·(uj/u1)2 

Cas 7 Combinació(1,3,k) + Divisió (k, 2, 4) 

Taula D.5-. Càlcul del coeficient de pèrdua de càrrega a través de trifurcacions 

 

Com en el càlcul de les bifurcacions, el càlcul d’aquests coeficients s’integra a dins 

de l’algoritme de càlcul de l’Excel i s’introdueix a la simulació de la xarxa de 

canonades. 
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E.1. Introducció 

 

La simulació matemàtica del comportament de la xarxa de canonades s’ha realitzat 

amb el programa informàtic Epanet.  Aquest ha estat desenvolupat per una divisió de 

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

 

En aquest annex s’exposen les bases de càlcul d’Epanet i el funcionament de l’eina 

que permet la seva connexió amb el full de càlcul necessari per la simulació. 

 

La simulació del comportament de les diferents disposicions dels col·lectors s’ha 

realitzat en base als principis explicats en aquest annex.  Aquest pretén ser una breu 

descripció del procés seguit per realitzar la simulació i entendre les parts i el 

funcionament dels fulls de càlcul i arxius d’Epanet utilitzats.   

 

Finalment, es demostra mitjançant un exemple el correcte funcionament d’aquesta 

eina de simulació comparant els resultats obtinguts amb els calculats mitjançant el 

mètode de Newton-Raphson per resoldre les equacions de fluids amb Matlab.  
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E.2. Bases de l’algoritme de càlcul de l’anàlisi hidràulic 

El mètode d’Epanet per resoldre les equacions de continuïtat i comportament de 

l’anàlisi hidràulic és un mètode híbrid de nusos i malles anomenat “mètode del 

gradient” [Grup REDHISP, 2002]. 

 

Es tracta d’un mètode iteratiu per la resolució de les equacions de matèria i energia 

al llarg de totes les canonades que integren la xarxa.  Concretament, una xarxa de 

canonades amb NC nusos de cabal i NF nusos de pressió (d’origen o destí de fluid), 

es pot caracteritzar la pèrdua de càrrega entre dos nusos “i” i “j”, amb el cabal 

circulant mitjançant l’expressió: 

 n 2
i j ij ij ijH  - H  = h  = rQ  + mQ  (Eq. E.1) 

on H és l’alçada piezomètrica en el nus, h la pèrdua de càrrega, r és el coeficient de 

resistència, Q el cabal, n l’exponent del cabal i m el coeficient de pèrdues menors. 

Els paràmetres m, n i r es defineixen més endavant. 

 

El segon sistema d’equacions que s’han de complir està configurat pel principi de 

conservació de la matèria: 

 ij i
j

Q  - D  = 0      per a i = 1,... N∑   (Eq. E.2) 

on Di és el cabal de demanda en el nus i, amb positiu quan entra al nus.  

 

Donats els valors de les pressions en els nusos de pressió prefixada, es tracta de 

trobar una solució per les alçades Hi (pressions) i per totes les canonades que 

satisfacin les equacions Eq. E.1 i Eq. E.2. 

 

El mètode de resolució del gradient fa inicialment una estimació del cabal per cada 

canonada, sense necessitat de complir l’equació de continuïtat. En cada iteració del 

mètode, s’obtenen les alçades piezomètriques dels nusos resolent el sistema 

d’equacions següent: 

 A·H = F  (Eq. E.3) 
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on A és la matriu Jacobiana N x N; H és el vector d’incògnites nodals Nx1, i F és el 

vector de termes independents. 

 

Els elements de la diagonal principal de la matriu Jacobiana estan donats per: 

 ij ij
i

A  = p∑  (Eq. E.4) 

I els elements no nuls de fora de la diagonal principal són:  

 ij ijA  = - p  (Eq. E.5) 

On pij és la inversa de la derivada respecte el cabal de la pèrdua de càrrega a la línia 

que va del nus i al j.  La seva expressió per a les canonades és: 

 ij n+1
ij ij

1p  = 
nr Q + 2m Q

 (Eq. E.6) 

Els termes independents, Fi, estan formats pel cabal residual no equilibrat en el nus 

més un factor de correcció donat per: 

 i ij i ij if f
j j f

F  = Q -D  + y  + p H
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ∑ ∑  (Eq. E.7) 

L’últim terme de l’expressió anterior només apareix per a canonades que uneixen el 

nus i amb un nus f de pressió coneguda.  El terme yij de correcció del cabal està 

donat per l’equació següent: 

 ( )n 2

ij ij ij ij ijy  = p r Q +m Q sgn(Q )  (Eq. E.8) 

On sgn(x) és 1 si x >0 i -1 en qualsevol altre cas.  

 

Resolent els sistemes d’equacions es troben les noves alçades, i els cabals es 

recalculen mitjançant: 

 ( )ij ij ij ij i jQ  = Q  - y - p H  - H⎡ ⎤⎣ ⎦  (Eq. E.9) 

Llavors, si la suma del valor absolut de la variació del cabal respecte el cabal total de 

cada línia és superior a un certa tolerància, ajustable per l’usuari, les tornen a 

resoldre les equacions Eq. E.3 i Eq. E.9.  La fórmula d’actualització condueix a 
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l’equilibri de cabals en els nusos després de la primera iteració. 

 

El mètode de resolució s’implementa seguint els següents passos: 

a) El sistema d’equacions lineals es resol utilitzant un mètode de matrius buides, 

basat en l’ordenació dels nusos. 

b) Per la primera iteració del primer instant de la simulació, els cabals a les 

canonades es determinen amb la condició que la velocitat de circulació sigui 

0,3048 m/s. 

c) El coeficient de resistència d’una canonada (r) es calcula segons la fórmula 

de Darcy-Weisbach: 

 -5r = 0,0827·f(ε,d,q)·d ·L  (Eq. E.10) 

on d és el diàmetre, en metres, ε  és la rugositat, en metres, q és el cabal, L, 

la longitud de la canonada i f és el factor de fricció calculat de la següent 

manera en funció del nombre de Reynolds del fluid. 

 Si Re < 2000 s’utilitza la fórmula de Hagen – Pouseville: 

 
64f = 
Re

 (Eq. E.11) 

 Si Re > 4000 s’aplica l’aproximació de Swamee i Jain a l’equació de 

Colebrook- White: 

 2

10 0,9

0,25f = 
5,74log

3,7 Red
ε⎡ ⎤⎛ ⎞+⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (Eq. E.12) 

 Si 2000 < Re < 4000 s’utilitza una interpolació cúbica la diagrama de 

Moody. 

d) El coeficient de pèrdues menors K, calculat respecte a l’alçada en velocitat, es 

transforma en el factor equivalent m que multiplica el quadrat del cabal 

mitjançant la següent relació: 

 4

0,08262 · Km = 
d

 (Eq. E.13) 
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E.3. Descripció de la implementació de la simulació 

Els passos que s’han dut a terme per realitzar la simulació dels sistemes 

d’inertització són els següents, que es desenvolupen en els respectius subapartats: 

1. Creació amb EPANET del sistema d’inertització proposat. 

2. Disseny del llibre de càlcul per a la introducció de dades inicials i resultats de 

la simulació. 

3. Disseny de l’algorisme de la simulació i traducció a Visual Basic. 

 

Tots tres passos estan íntimament relacionats, i cal tenir clares les necessitats dels 

darrers apartats per dissenyar els primers per no haver de tornar a fer-los, és a dir, 

és necessària una correcta planificació.  La divisió anterior serveix per seguir un 

ordre lògic a l’exposició de la implementació.  Un exemple de l’esquema creat amb 

Epanet, i el llibre de càlcul es troben a la carpeta “Principi de funcionament” i són els 

arxius “geometria sistema inertització.net” i “Llibre de càlcul i algoritme.xls”. 

 

E.3.1. Creació del sistema d’inertització amb Epanet 

En primer lloc, es crea un nou projecte i es guarda amb l’extensió .net.  Seguidament 

es defineixen les propietats físico-químiques del fluid utilitzat a la temperatura de 

disseny, així com les opcions de càlcul utilitzades, a dins del menú “Proyecto/ 

Opciones de cálculo”.  Concretament, els paràmetres modificats respecte els valors 

predeterminats al programa són els següents: 

- Unitats de cabal: m3/h 

- Pes específic relatiu: 0,001165. És la relació entre la densitat del fluid que 

circula per xarxa i la de l’aigua a 4ºC. 

- Viscositat relativa: 14,9821. És la relació entre la viscositat cinemàtica del fluid 

i la de l’aigua a 20ºC. 

- Màxim nombre d’iteracions: 5·104. És el número màxim d’iteracions permès 

per resoldre les equacions no lineals del sistema hidràulic en qualsevol instant 

de la simulació. 

- Precisió: 1·10-20. És el criteri de convergència utilitzat per saber que s’ha 

trobat una solució pel conjunt d’equacions no lineals que governa el sistema. 



   
Annex E. Principis de simulació de la xarxa de col·lector Pàg. 91 de 186 
 
 

 

Les iteracions finalitzen quan la suma de totes les variacions de cabals 

divideixen per la suma de tots els cabals circulants és menor que aquest 

número. 

 

Així, el menú d’Opcions Hidràuliques tindrà la forma següent: 

 

Figura E.1-. Menú d’opcions hidràuliques del programa Epanet 

 

Les opcions de temps fixen els valors corresponents als diferents intervals de temps 

utilitzats durant la simulació en període estès.  En aquest cas però, es posarà un 

zero a la duració total i la resta d’opcions serà ignorada.  D’aquesta manera, 

s’analitzaran només instants concrets de la simulació enviats i analitzats des del full 

de càlcul. 

 

 

A l’hora de dibuixar el conjunt dels elements que modelen el sistema, cal realitzar 

una numeració coherent per tenir un accés ràpid des del llibre de càlcul. 

 

Els tres elements utilitzats són els nusos de cabal, els dipòsits i les canonades: 

- Nusos de cabal 

Aquests elements serveixen per unir canonades i s’utilitzen com a punt de control 

de la pressió al llarg del sistema i verificació del correcte funcionament del 

sistema de càlcul. S’haurà d’introduir tants nusos com sigui necessari per facilitar 

la posterior implementació del càlcul de les pèrdues de càrrega singulars. Les 

propietats que s’han d’introduir són les següents: 
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o ID nus cabal. És etiqueta que identifica cada nus inequívocament. Es 

realitza una numeració correlativa a partir del número 1. 

o Coordenades X i Y. Es defineixen a partir de la posició marcada pel 

ratolí en el moment de la seva inserció. 

o Cota. És l’alçada en metres, respecte a un nivell de referència comú 

per a tota la xarxa. Només s’utilitza pel càlcul de la pressió del nus i no 

afecta a cap altre resultat. 

o Demanda Base. Es deixa amb valor zero perquè no és en cap cas un 

nus de demanda ni de subministrament de fluid. 

 Les altres propietats no es modifiquen, perquè no afecten al model ni es 

necessiten per cap càlcul. 

 

- Dipòsits 

S’utilitzen els dipòsits per modelar el terme i les vàlvules reguladores. En realitat, 

els dipòsits seran nusos del sistema de pressió coneguda, la seva pressió es 

calcularà de la manera següent: 

 

 Tancs. La pressió en el tanc es calcula a partir del nombre de mols, la 

temperatura de disseny i el volum ocupat per l’espai gasós, i aplicant l’equació 

dels gasos ideals. Així, la pressió P a cada tanc en cada instant es calcula: 

 

nRTP = 
V  

(Eq. E.14) 

on n és el nombre inicial de mols més la variació de nitrogen, Q el cabal de 

nitrogen que entra o surt del tanc en l’instant dt, 

 
2inicial Nn = n  + Q ·dt  (Eq. E.15) 

T és la temperatura de disseny,  

V, el volum ocupat pel gas, aquest variarà si existeix una omplerta o buidament 

de cabal Q de dissolvent emmagatzemat:  

 inicialV = V  + Q·Δt  (Eq. E.16) 

 

 Vàlvules reguladores de pressió.  Les vàlvules reguladores són l’instrument 

mitjançant el qual es regula la pressió del sistema, i com el cabal és proporcional 
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a la diferència de pressió, es modelitza a la simulació com a pressió d’entrada al 

sistema.  La pressió de les vàlvules de control és la marcada pel controlador 

corresponent. Així, donat el valor de mesura en un punt de la xarxa i el valor de 

consigna, aplicant l’equació de control, es calcula la pressió d’entrada: 

 
entrada consigna p

I

incdtP  = P  + K · error + error·
T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠  

(Eq. E.17)
 

On error és la diferència entre la pressió mesurada i la de consigna, i KP i TI són 

la constant proporcional i el període d’integració respectivament, i incdt és 

l’increment de temps entre dos instants de temps de la simulació. 

  

Cal remarcar que la dada introduïda al dipòsit no és la pressió, sinó el seu 

equivalent en alçada, és a dir, donada una pressió P, el que s’introdueix en el 

programa és la seva alçada  

 
PH = 
ρ·g

 (Eq. E.18) 

On l’alçada H és la dada introduïda al programa, P és la pressió absoluta del tanc, 

ρ és la densitat del nitrogen i g és l’acceleració de la gravetat.  A més, cal tenir en 

compte que com les alçades per un gas són molt elevades, ha calgut reduir 

l’alçada d’entrada a un valor més petit, i els resultats han de ser idèntics perquè 

els cabals els calculen a partir de diferencials de pressió, i els diferencials es 

mantenen. 

 

 

Les propietats dels dipòsits són: 

• ID dipòsits: és l’etiqueta que identifica unívocament cada dipòsit. Cal 

numerar-los de manera tal que faciliti la posterior implementació del codi. 

• Coordenades X,Y: la posició del dipòsit a l’esquema s’assenyalarà 

mitjançant el ratolí, i les coordenades s’assignen automàticament. 

• Cota de solera: és la cota del fons del dipòsit, respecte un nivell de 

referència comú, el seu valor és 0. 
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• Nivell inicial: és el nivell de fluid (en metres) que hi ha inicialment en el 

dipòsit respecte al fons, a l’inici de la simulació. 

• Nivell mínim i màxim: els nivells límits fluid que pot haver en el dipòsit. 

S’assigna un valor suficientment gran perquè no afectin el càlcul. 

• Diàmetre: és el diàmetre del dipòsit en metres. És un valor necessari, però 

que no afectarà al càlcul, si s’utilitza el mateix valor per a tots els tancs. 

La resta de propietats no són necessàries, i no afecten el resultat de la simulació. 

 

- Canonades 

Les canonades són els elements que uneixen els diferents nodes de pressió 

coneguda.  A partir del valor calculat de cabal que circula per les canonades 

entrants als tancs, es troba la quantitat de fluid que entra o surt del tanc per 

mantenir la pressió adequada.  Igualment, el cabal de les canonades serveix per 

calcular la seva velocitat i trobar els valors dels coeficients de pèrdues de 

càrregues singulars d’acord amb les fórmules definides a l’apartat E.1, i assignar-

les.  Això es farà amb l’algorisme de la macro. 

Les propietats de les canonades que cal definir són les següents: 

• ID tuberia: és l’etiqueta que identifica unívocament cada canonada. 

• Nus inicial i final: són els nusos on comença i acaba la canonada, el cabal 

serà positiu si circula en el sentit e nus inicial a final, i serà negatiu si 

circula en sentit contrari. 

• Longitud: és la llargada real de la canonada en m. 

• Diàmetre: és el diàmetre de la canonada en mm. 

• Rugositat: és el coeficient de pèrdua de càrrega de les canonades, donat 

en mm. 

• Coeficient de pèrdues menors: és el coeficient de pèrdues menors, 

adimensional associat a colze, bifurcacions, etc. Es deixa en blanc, i té 

valor de 0, s’introdueix el valor durant la simulació. 

• Estat inicial: té el valor de Abierta, i és l’estat inicial de la canonada. 

Els altres valors no tenen rellevància i no afecten el resultat del càlcul. 
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E.3.2. Disseny del llibre de càlcul 

 

El llibre de càlcul s’estructura en diversos fulls d’entrada i sortida de dades de la 

simulació. L’estructura dels llibres és idèntica a totes les simulacions, però amb 

dades d’entrada diferents. A continuació, es descriuen els diferents fulls; per a la 

simulació del sistema la xarxa constituïda pels tancs de les àrees 200 i 400. 

 

- Anàlisi 

Aquest full prové del llibre de càlcul de selecció de casos aleatoris en la seva 

gran part.  A partir d’una situació aleatòria seleccionada, s’ha creat una taula amb 

les condicions de flux, que indica el volum màxim i mínim que han de tenir els 

tancs, si tenen algun condicionant (si es s, i a continuació es troba aleatòriament 

el tant per u d’omplert que està el tanc, a partir del mínim i el màxim condicionats. 

Finalment, a partir de la fila 16 es troba el tipus d’operació que afecta al tanc 

segons el codi explicat durant l’explicació de probabilitats a l’apartat 5.3 de la 

memòria. 

En aquest mateix full, hi ha tres taules on es llisten els cabals i els temps de les 

operacions que afecten els diferents tancs, així com els volums dels tancs. 

 

- Entradadades 

En aquest full, estan en forma de taula els identificadors dels tancs, el seu nom 

real, així com les seves dimensions, percentatge de ple inicial i les propietats de 

pressió, volum inicial i la temperatura de disseny. A més a més, s’especifica el 

cabal de dissolvent entrant ó sortint, signe negatiu quan s’omple el tanc i positiu 

quan es buida de cada tanc i l’interval de temps entre els quals succeeix 

l’operació d’omplerta o buidatge.  Aquestes dades seran les dades d’inici de la 

simulació. La Taula E.1 mostra l’organització d’aquest full. 

 

Les dades inicials dels tancs són la pressió, el volum i la temperatura.  El nombre 

de mols de gas es calcula aplicant d’equació de gasos ideals. 
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- control 

En aquest full s’especifiquen les característiques dels dispositius del sistema 

d’inertització i recuperació de vapor.  Els paràmetres definits són funció del tipus 

de dispositiu modelat.  Si és una vàlvula de control ideal amb controlador PI, els 

paràmetres d’entrada són els següents: 

o Nus entrada: 

o Pressió de consigna 

o Nus de control 

o Canonada d’entrada 

o Constants KP, TI del controlador 

 

En cas que el dispositiu sigui una vàlvula reguladora de pressió, s’han de definir 

les següents dades: 

o Nus entrada: 

o Nus de control 

o Pressió de consigna 

o Pressió d’obertura 

o Pressió de tancament 

o Dades de cabal i pressió que caracteritzen la corba d’operació del 

dispositiu.
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ID Tanc Alçada (m) Diàmetre (m) Tant per u ple Vinicial N2 (m3) ninicial N2  Pinicial N2 (Pa) hinicial tanc (m) Qbombeig(m3/h) tini(s) tfinal(s) 

1 T-201 6 3,2 0,900 4,825 214,33 108200 9469,52 0 0 0 

2 T-202 6 3,2 0,900 4,825 214,33 108200 9469,52 0 0 0 

3 T-203 6 3,2 0,900 4,825 214,33 108200 9469,52 0 0 0 

4 T-204 6 3,2 0,900 4,825 214,33 108200 9469,52 0 0 0 

5 T-205 5,94 3,5 0,900 5,715 253,84 108200 9469,52 0 0 0 

6 T-206 5,94 3,5 0,900 5,715 253,84 108200 9469,52 0 0 0 

7 T-207 5,5 3 0,900 3,888 172,68 108200 9469,52 0 0 0 

8 T-208 5,5 3,5 0,900 5,292 235,04 108200 9469,52 0 0 0 

9 T-209 5 3,5 0,900 4,811 213,67 108200 9469,52 0 0 0 

10 T-210 5,5 3 0,900 3,888 172,68 108200 9469,52 0 0 0 

11 T-211 5 3,5 0,900 4,811 213,67 108200 9469,52 0 0 0 

12 T-212 5 3,5 0,900 4,811 213,67 108200 9469,52 0 0 0 

13 T-213 5 3 0,900 3,534 156,98 108200 9469,52 0 0 0 

14 T-214 5 3 0,900 3,534 156,98 108200 9469,52 0 0 0 

15 T-215 5 3 0,900 3,534 156,98 108200 9469,52 0 0 0 

16 T-216 5 3 0,900 3,534 156,98 108200 9469,52 0 0 0 

17 T-401 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 

18 T-402 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 

19 T-403 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 -60 0 360 

20 T-404 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 

21 T-405 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 

22 T-406 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 
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23 T-407 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 

24 T-408 9,2 4 0,900 11,561 513,51 108200 9469,52 0 0 0 

25 T-409 11 3,2 0,900 8,847 392,95 108200 9469,52 0 0 0 

26 T-410 11 3,2 0,900 8,847 392,95 108200 9469,52 0 0 0 

Taula E.1-. Dades inicials dels tancs per l’entrada a la simulació  
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- Canonades 

Aquest full de càlcul pot tenir diferents formes, segons els tipus d’accessoris 

instal·lats al sistema. Des d’aquest full, la macro prendrà els valors dels nusos 

que estan afectats pels accessoris, així com les canonades que hi conflueixen. 

Els tres tipus de singularitats es donen de la següent manera: 

o Bifurcacions: identificador del nus, identificador da la canonada 1, 

identificador de la canonada 2, identificador de la canonada 3, on la 

canonada 3 és la no alineada. 

o Trifurcacions: identificador del nus, identificador de la canonada 1, 

identificador de la canonada 2, identificador de la canonada 3 i 

identificador de la canonada 4, on les dues primeres i les dues últimes 

estan alineades. 

o Colzes: identificador del nus, identificador de la canonada 1 i 

identificador de la canonada 2. 

 

- Fullcalcul 

Aquest full de càlcul mostra els resultats de la simulació i permet l’ajust del temps 

de simulació total, l’increment de temps en què es fa el càlcul i cada quants 

instants es mostren els resultats en el full. 

Concretament es donen pels vint-i-sis tancs els valors de les propietats de 

pressió, volum, nombre de mols, flux de nitrogen i cabal de dissolvent cada un 

cert interval de temps fixat durant tota la simulació. 

 

- Cpressions 

En aquest full, es dóna la pressió màxima i la pressió mínima que hi ha entre dos 

instants t1 i t2, considerant tots els tancs dels sistema d’inertització, a partir de les 

dades del full “Fullcalcul”, i mitjançant la macro “cpressions”. 

 

A continuació hi ha tres fulls de càlcul més: Full1, Full2 i Full3, que serveixen per 

trobar altres valors de tots els nusos i les canonades, concretament les pèrdues 

singulars, les pressions i els cabals, respectivament. 
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Finalment, hi ha quatre fulls de càlcul amb gràfiques que representen els resultats de 

cabals i pressions dels vint-i-sis tancs. 

 

E.3.3. Disseny de l’algoritme de simulació 

 

La simulació del model del sistema d’inertització s’efectua a partir de la construcció 

del sistema de canonades i tancs amb EPANET, i de les dades inicials introduïdes al 

llibre de càlcul.  La simulació es realitza mitjançant l’execució de la macro de l’Excel, 

que conté les instruccions necessàries per la seva connexió amb EPANET i pel 

càlcul de l’evolució de les variables al llarg dels instants de temps. 

 

La  mostra l’estructura de l’algoritme de la simulació del col·lector d’inertització i 

venteig. Aquesta estructura és idèntica per totes les configuracions, però el cos de 

l’algoritme programat amb Visual Basic s’ha d’adaptar a les particularitats de cada 

tipus de xarxa.  Les accions de l’algoritme es resumeixen a les següents: 

{Precondicions: Declaració de les funcions de connexió amb EPANET} 

algoritme Funciotemps 

Declaració de constants, taules i tuples 

Definició de variables 

Inicialitzar el programa EPANET i la llibreria de càlcul 

Definició de les variables d’entrada 

Inicialitzar els valors dels tancs i dels dispositius de control 

Inicialitzar els valors de la canonada de pèrdues de càrrega 

 

Executar la rutina de càlcul per un diferencial de temps 

Posar les dades a la pantalla 

Recalcular els valors dels tancs pel següent instant de temps 

 

Tancar la rutina de càlcul 

falgoritme 
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Definició dels paràmetres de treball: 
- Condicions inicials tancs 
- Característiques dels dispositius d’inertització i venteig 
- Singularitats de la xarxa de canonades

 Inicialització del programa 

 Simulació de la circulació de 

Càlcul dels coeficients de pèrdua de càrrega 

 Iguals que a l’iteració i-1 ?

 SI 

 Resultats del dt

Final simulació

Finalitzar mòdul de càlcul d’Epanet

Inici: t =0

 dt  [0,temps total]∀ ∈

i =1

NO

 Següent dt 

   i =i+1 

i = imax SI NO 

t+dt = temps total?

 SI NO

Figura E.2-. Esquema de 

l’algoritme de la simulació 
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E.4. Definició de les eines de programador d’Epanet 

Per tal d’accedir als resultats i modificar els paràmetres de disseny i operació a 

mesura que es desenvolupa la simulació s’utilitza el conjunt de funcions recollides a 

la llibreria dll, que s’adjunta al programa. 

 

Per fer-les servir, s’ha de localitzar l’arxiu dll que conté les funcions a la carpeta 

Toolkit dins del directori d’Epanet. Com s’ha utilitzat la versió espanyola, l’arxiu que 

conté les funcions s’anomena “epanes2.dll”.  A continuació es col·loca l’arxiu amb les 

instruccions programades al mateix directori que conté l’arxiu dll. 

 

En el cas d’estudi, s’ha utilitzat el llenguatge Visual Basic Applications contingut en 

l’Excel de l’Office per programar les instruccions de la simulació. 

 

Per interpretar les funcions introduïda al codi de l’Excel, cal realitzar la definició 

d’aquestes, adjuntant l’arxiu .bas.  Cal assenyalar que durant la realització de les 

diferents simulacions en Office XP és necessari renombrar l’arxiu excel en què es fa 

la simulació després de tancar–lo per primera vegada perquè en tornar-lo a obrir no 

reconeix la llibreria dll. 

 

E.4.1. Definició de les funcions més importants 

Les funcions i el seu ús estan definits a l’ajuda del programa, però s’expliquen les 

més importants per la implementació de la simulació.  A continuació es dóna el nom 

de la funció i entre parèntesi els arguments corresponents, i finalment una petita 

definició de la mateixa. 

 

- ENopen (nom fitxer d’entrada, nom fitxer sortida informe de dades, nom fitxer 

binari de sortida) obre el mòdul d’eines del programa per realitzar l’anàlisi del 

sistema introduït. 

- ENclose(), tanca el mòdul d’eines i tots els fitxer utilitzats. 

- ENinitH() inicialitza els nivells dels tancs, l’estat de les canonades i les seves 

consignes per realitzar la simulació. 
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- ENrunH(temps) executa l’anàlisi dels cabals de les canonades per un instant 

de temps 

- ENcloseH() tanca el mòdul de càlcul hidràulic del programa i allibera la 

memòria que ocupa. 

- ENgetnodeindex(IDnus,IDintern) permet trobar el nom intern assignat pel 

programa, IDintern, a un nus IDnus assignat per l’usuari a un element nus del 

programa. 

- ENgetnodevalue(IDintern, M, valor) obté el valor de la propietat M (pressió, 

diàmetre, etc.) pel nus IDintern. 

- ENsetnodevalue(IDintern, M, valor) assigna el valor determinat per l’usuari a 

la propietat M del nus IDintern. 

- ENgetlinkindex (IDcanonada, IDintern), obté el nom intern assignat pel 

programa, IDinten, a una canonada IDcanonada de la xarxa simulada. 

- ENgetlinkvalue(IDintern, C, valor) busca el valor de la propietat C (diàmetre, 

pèrdues de càrrega, etc.), de la canonada IDintern. 

- ENsetlinkvalue(IDintern, C, valor) dóna el valor de la propietat C (diàmetre, 

pèrdues de càrrega, etc.), de la canonada IDintern. 
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E.5. Demostració del correcte funcionament del programa 

 

S’ha demostrat el correcte funcionament del programa mitjançant dues proves.  La 

primera consisteix en corroborar que els cabals obtinguts a través de les canonades 

es corresponen amb les pèrdues de càrrega imposades en els nusos del sistema, és 

a dir, que els resultats de cabals es corresponen amb els esperats.  La segona es 

basa en el muntatge de dos disposicions i corroborar que els resultats calculats pel 

programa són semblants als trobats mitjançant la resolució de les equacions de 

pèrdua de càrrega a les canonades i continuïtat de fluids, i per tant es demostra que 

el programa és vàlid per realitzar la simulació. 

 

Tots els arxius citats en els següents subapartats s’adjunten en el DVD de 

documentació del projecte, concretament a la carpeta d’aquest annex. 

 

E.5.1. Verificació de les equacions de pèrdua de càrrega 

L’objectiu d’aquest apartat és demostrar que els cabals calculats pel programa 

compleixen efectivament les equacions de pèrdua de càrrega pel fluid que hi circula, 

en aquest cas nitrogen. 

 

Es pren un cas format per una xarxa amb vint-i-sis tancs la geometria del qual es 

dóna a l’arxiu “Pèrdua de càrrega Epanet.net”.  Així, se suposa que tots els tancs 

estan inicialment a una pressió donada excepte un, el número setze.  En aquest 

s’estableix una diferència de pressió de 400 Pa respecte tots els altres.  Així, com els 

tancs tenen una pressió de 400 Pa superior al setze, es comprova quina diferència 

d’alçada s’ha d’introduir al programa: 

 
2N

3 2

P 400 PaH = 35 m.c.fluidkg mρ ·g 1,1652 ·9,81
m s

Δ
Δ = =  (Eq. E.19) 

Així, es pren una alçada per tots els tancs de 100 m.c.fluid, i el tanc setze se li 

assigna una alçada de 65 m.c.fluid. 
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Es realitza la simulació d’aquesta xarxa mitjançant Menú Proyecto/Calcular.  

Aleshores, el que es vol provar és que els cabals resultants a través de les 

canonades resulten en una pèrdua de càrrega igual als 400 Pa imposats.  Així, s’ha 

creat un arxiu d’Excel per comprovar-ho. 

 

Concretament, l’arxiu “Pèrdues de càrrega Epanet.xls” conté aquesta demostració.  

El full “Canonades” conté els cabals en m3/h que circulen per cadascuna de les 125 

canonades de la xarxa, copiats directament del resultat de la simulació d’Epanet, 

mitjançant el Menú Informes/ Tablas/ Líneas de la Red. 

 

El full “Pèrdues canonades” organitza cadascuna de les canonades que té pèrdua de 

càrrega pel seu identificador, caracteritza les seves dimensions i calcula a partir dels 

cabals entrats al full “Canonades” les pèrdues de càrrega existents a cada canonada, 

tenint en compte les fórmules de l’apartat E.1 per a la pèrdua de càrrega.  No es 

consideren en cap moment les pèrdues de càrrega singulars. 

 

Finalment, “Full càlcul” recull la diferència de pressió existent entre cadascun dels 

tancs i el setze a partir de la suma de la pèrdua de càrrega de les canonades que 

uneixen els diferents tancs entre sí.  Igualment, es compleix la llei de continuïtat de 

la matèria als nusos perquè es veu que la suma de cabals entrants a cada nus és 

igual al cabal sortint. 

 

D’aquesta manera, es comprova que efectivament la diferència de pressió entre els 

nusos és igual a la imposada per l’usuari i el compliment del principi de continuïtat de 

la matèria.  En definitiva, es verifica el correcte càlcul d’Epanet dels cabals a través 

de les canonades donada una diferència de pressió i d’acord amb els principis de 

pèrdua de càrrega del programa. 

 

E.5.2. Comprovació de la resolució de les equacions 
hidràuliques 
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Aquest apartat pretén demostrar que els resultats obtinguts pel “mètode del gradient” 

amb el programa Epanet coincideixen amb els trobats numèricament.  En primer lloc 

es resol un cas senzill format per dos tancs units per una canonada a partir de 

l’aplicació de l’equació de Bernouilli.  A continuació, es fa la comprovació per quatre 

tancs units entre sí, comparant els resultats d’Epanet amb els obtinguts mitjançant la 

resolució numèrica de les equacions de continuïtat i de pèrdua de càrrega amb el 

mètode de Newton-Raphson. 

 

 

El primer cas consisteix en un sistema format per dos tancs units entre sí mitjançant 

una canonada de 100 mm.  El primer dels tancs es buida amb un cabal de 30 m3/h, i 

es vol simular el comportament de l’espai vapor dels dos tancs units a una pressió 

inicial absoluta de 106000 Pa durant els primers deu segons de buidatge.  Les dades 

geomètriques del conjunt s’introdueixen directament a l’arxiu d’Epanet “2tancs.net”. 

 

La resolució amb Epanet s’implementa en el full de càlcul “Simulació 2 tancs.xls”.  La 

seva estructura és similar a la de les simulacions dels col·lectors del sistema 

d’inertització, però per a només dos tancs.  La simulació es realitza executant la 

macro “Funciotemps”.  El gràfic dels resultats es mostra a la Figura E.2. 

 

A continuació, s’utilitza Matlab per la resolució temporal de l’equació de Bernouilli a 

la canonada que uneix els dos tanc i la de Darcy-Weisbach de pèrdua de càrrega.  

Els arxius auxiliars propietats.m i dadesentrada.m contenen les dades de la 

geometria de les canonades i l’estat inicial dels tancs i permeten accedir-hi fàcilment 

per modificar-les.  La funció calcultancs2.m conté l’algoritme de resolució dels tancs i 

fa la crida a la funció cabal.m que calcula el cabal que hi circula, i a la seva vegada 

crida la funció ffricció que serveix pel càlcul del factor de fricció. 
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Variació de la pressió als tancs 1 i 2

105900

105910

105920

105930

105940

105950

105960

105970

105980

105990

106000

0 2 4 6 8 10

temps (s)

Pressió (Pa)

Tanc 1

Tanc 2

 

Figura E.2-. Evolució de la pressió als dos tancs, resultats de la simulació d’Epanet 

 

El resultat obtingut amb Matlab és una matriu amb files amb els valors dels temps en 

què s’ha executat el càlcul, les pressions dels dos tancs i el cabal que hi circula entre 

ells.  Els resultats d’aquesta resolució es mostren a la Figura E.3. 

 

Figura E.3-. Evolució de la pressió al conjunt de dos tancs analíticament amb Matlab. 
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La coincidència de l’evolució de la pressió en ambdós casos demostra la validesa 

d’Epanet i la macro dissenyada per resoldre les equacions de la circulació del fluid 

gasos a través de les canonades al llarg del temps. 

 

 

El segon exemple verificat consisteix en quatre tancs a una pressió inicial de 106000 

Pa.  Una xarxa quadrada uneix els espais vapor de nitrogen dels tancs que estan 

omplerts en dues terceres parts de la seva capacitat.  Aquest cas és més complex 

que l’anterior perquè s’ha de resoldre el sistema d’equacions no lineals format per 

les equacions de continuïtat i energia per la circulació del fluid a través de les 

canonades.  La no linealitat de les equacions implica la resolució numèrica 

d’aquestes, concretament s’utilitza el mètode de Newton-Raphson [Press, W., 1992].  

La complexitat de la resolució d’aquest sistema permet observar l’elevat grau de 

dificultat que implicaria resoldre la xarxa real d’inertització sense Epanet. 

 

En aquest cas es vol simular l’evolució de la pressió en els quatre tancs durant els 

deu primers segons de buidatge amb un cabal de 30 m3/h d’un d’ells.  Cal observar 

que es tracta d’una xarxa simètrica, i per tant la pressió dels dos tancs contigus al 

què es buida és idèntica, i simplifica el nombre d’equacions plantejades. 

 

 

La resolució mitjançant Epanet i l’arxiu Excel corresponent és anàloga al cas anterior, 

però canviant les dades d’entrada.  L’arxiu de la geometria de la xarxa és 4tancs.net, 

i el d’Excel és “Simulació 4 tancs simètrics.xls”.  L’evolució temporal de la pressió 

dels tancs es mostra a la Figura E.4.   

 

Quant a la resolució amb Matlab, s’han de resoldre les equacions de continuïtat de la 

matèria per tots els nusos i la de conservació de l’energia i pèrdua de càrrega per a 

cada instant de temps. 
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Variació pressió per a quatre tancs units en disposició quadrada per un col·lector

105860,00

105880,00

105900,00

105920,00

105940,00

105960,00

105980,00

106000,00

106020,00

0 2 4 6 8 10

temps (s)

Pressió (Pa)

Tanc 1
Tanc 2
Tanc 3
Tanc 4

 

Figura E.4-. Evolució de la pressió als quatre tancs obtinguda amb la simulació amb Epanet i el full de càlcul Excel 
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El plantejament del sistema de quatre tancs simètrics per resoldre’l amb Matlab, es 

desenvolupa a continuació.  En primer lloc, es mostra l’esquema de canonades i 

tancs d’Epanet, per poder establir les referències, imposant que el tanc buidat és el 

número 1 i per tant augmenta el volum ocupat pel nitrogen i en disminueix la seva 

pressió, i entrarà un cabal Q1 de nitrogen procedent dels altres tres tancs amb 

pressió superior. 

 
De l’esquema anterior Qn és el cabal de la canonada n, i L la longitud de la canonada 

que uneix la part superor dels tancs, les canonades verticals tenen una longitud de 

0,5 m. 

 

Les hipòtesis que es realitzen per la resolució de la xarxa de canonades són les 

següents:  

- Es buida únicament el tanc 1. 

- El nitrogen no s’acumula a les canonades. 

- Com la xarxa és simètrica, Q2 = Q4 i Q3 es divideix a parts iguals entre els dos 

camins possibles cap al tanc que es buida.  

- El nitrogen es tracta com a gas ideal. 

 

Les incògnites que s’han de trobar per calcular l’evolució de la pressió de l’espai 

vapor dels diferents espais a cada instant són: Q1, Q3, Q4. 

 

 

 

 

Q2 Q3 

Q4 Q1 

L 
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Les equacions de conservació de la matèria i les equacions de l’energia per les 

canonades són les següents: 

Equació de conservació de la matèria:  

 1 3 4Q  + Q  + 2·Q  = 0  Eq. E.20 

Equació de pèrdua de càrrega entre els tancs 1 i 4: 

 
4 3 1

4

2
2 23

4 1 0,5 Q 4 0,5 Q 4 0,5 Q 1+Q2

QP  - P  - K·L ·f ·Q - K·L ·f · Q + - K·L ·f ·Q = 0
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (Eq. E.21)  

Equació de pèrdua de càrrega entre els tancs 1 i 3 

3 3 3 1
4

2 2
2 23 3

3 1 0,5 Q 3 Q Q 4 0,5 Q 1+Q22

Q QP  - P  - K·L ·f ·Q - K·L·f ·  - K·L·f · Q + - K·L ·f ·Q = 0
2 2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(Eq. E.22) 

De les equacions anteriors L és la longitud, f el coeficient de pèrdua de càrrega, i K 

segons l’expressió següent: 

 gas
2 5

8·
K = 

·d
ρ

π
 (Eq. E.23) 

Per a d és el diàmetre i ρ és la densitat del nitrogen 

 

Així, per a cada instant es calcula la pressió al tanc 1 deguda al buidament que s’hi 

produeix i es busca el cabal que hi circula entre els tancs a partir de la resolució del 

sistema d’equacions anteriors mitjançant el mètode de Newton-Raphson.  Amb els 

cabals trobats es recalcula la pressió que hi ha a cada tanc a l’instant següent.  

 

En aquest cas s’utilitzen també els fitxers propietats.m i dadesentrada.m per introduir 

les variables d’entrada, i el fitxer calcultancs.m executa la rutina de càlcul.  El fitxer 

NewtonRaphson.m està dissenyat per resoldre les equacions no lineals a partir de la 

implementació d’aquest mètode numèric.  Els resultats de les tres pressions 

diferents s’emmagatzemen a la matriu registre, juntament amb els cabals entrants a 

cada tanc per a cada instant de càlcul.  A la Figura E.5 es mostra l’evolució temporal 

de les pressions obtinguda per a cadascun dels tancs. 
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Les figures de l’evolució temporal demostren que els resultats de les evolucions de 

les pressions per Epanet i Matlab respectivament són idèntics perquè no s’aprecia 

cap diferència significativa.  Quant a la diferència numèrica dels resultats a l’instant 

t=10 segons recollits a la Taula E.2, el seu valor és insignificant i atribuïble a les 

aproximacions numèriques pròpies dels programes. 

 

Tanc Pressió (Numèric) [Pa] Pressió (Epanet) [Pa] 

1 105862,71 105862,72 

2 i 4 105862,92 105862,93 

3 105862,99 105862,97 

Taula E.2-. Comparació de les pressions a t=10 s pel mètode de 
càlcul numèric i per la simulació amb Epanet 
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Figura E.5-. Evolució de la pressió als quatre tancs obtinguda per càlcul numèric amb Newton Raphson 
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F.1. Introducció 

 

Aquest annex conté l’explicació del llibre de càlcul utilitzat per realitzar la simulació 

estadística i justifica i valida les hipòtesis utilitzades per realitzar la simulació dels 

col·lectors dels tancs d’emmagatzematge.  

 

En el primer apartat es descriu el fonament de la simulació del comportament normal 

de la xarxa i el full de càlcul implementat per a l’elecció dels casos.  A continuació, 

es justifiquen i validen les hipòtesis més importants de l’apartat 6.3 de la memòria. 
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F.2. Simulació estadística del comportament de la xarxa 

 

La simulació estadística té per objectiu comprovar el comportament dels col·lectors 

en condicions normals d’operació. 

 

El full de càlcul “Simulació estadística.xls” conté els fulls corresponents a la 

simulació d’un any.  De cada any, s’agafen deu situacions aleatòries diferents per 

estudiar el seu comportament.  Així, el full Probabilitats conté el càlcul de les 

probabilitats associades a les operacions d’omplerta i buidatge de cada tanc segons 

la seva capacitat relativa al col·lector a què pertanyen i la de cada col·lector de les 

zones 200 i 400 d’acord amb el pas de producte a cada zona previst a l’annex C.   

 

A continuació, es calcula la probabilitat acumulada de cada col·lector per les 

operacions d’omplerta i buidatge en un minut.  Així, per a cada minut de l’any 

s’assigna un nombre aleatori per a cada operació de cada col·lector.  Si aquest 

nombre aleatori està comprès dins dels límits de la operació assignada i no s’està 

produint cap altra operació del mateix tipus al col·lector en aquest minut, llavors es 

decideix assignar aquesta operació durant el temps de l’operació a un dels tancs 

d’acord amb la seva probabilitat. 

 

La probabilitat acumulada i les característiques de cabal d’operació, temps 

d’operació i el volum de cada tanc es mostren al full Zones.  Les operacions estan 

identificades amb un codi numèric, concretament el número u és el buidatge i del 

dos al quatre fan referència a l’omplerta.   

 

El full d’Estats conté els resultats de l’execució de la macro que assigna les 

operacions de cada tanc al llarg de l’any.  Aquest full conté els minuts en què es 

produeix un canvi d’estat dels tancs especificat amb el codi numèric.  Addicionalment 

comptabilitza les vegades que es produeix un número múltiple d’operacions 

simultàniament al llarg de l’any. 
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El full Instants conté un total de cent cinquanta instants aleatoris en què es produeix 

algun canvi d’estat en el conjunt de tancs.  De tots aquests Instants se seleccionen 

els deu primers per tal d’analitzar el seu comportament.  Cadascun dels instants es 

col·loca al seu full corresponent i s’assigna un percentatge aleatori d’omplerta a cada 

tanc excepte el tanc que s’omple o es buida, que té un percentatge d’omplerta 

aleatori però com a mínim o màxim tindrà el volum que li permet l’operació que 

s’executa en l’instant seleccionat.  
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F.3. Validació d’hipòtesis 

 

En aquest apartat es valida si el nombre de simulacions realitzat és suficient per 

caracteritzar el comportament normal dels tancs i si el temps de simulació pres és 

suficient per caracteritzar el comportament final dels tancs.   

 

També es troba la relació entre la pressió real dels tancs i les cotes de la posició de 

l’entrada de vapor als tancs.  Així mateix, es comprova que la resposta del 

controlador proporcional integral durant la sintonització de Ziegler Nichols del 

controlador i la sensibilitat de la resposta als coeficients de pèrdua de càrrega en 

estat estacionari. 

 

Per saber si el nombre de simulacions és significatiu del comportament de la xarxa 

s’ha realitzat un nou escenari per deu anys.  De cada any s’han simulat vint anys 

aleatoris amb la xarxa en forma quadrada.  D’aquesta manera si el resultat obtingut 

és semblant al de les cent simulacions dels resultats, llavors es pot considerar que el 

nombre de simulacions és suficient per explicar el comportament dels col·lectors.  La 

Taula F.1 mostra els valors característics trobats en el cas de cent simulacions i en 

el cas de la repetició amb cent cinquanta i s’observa que les diferències existents no 

són significatives, per tant les cent simulacions expliquen suficientment bé el 

comportament normal dels tancs. 

 Simulació 1 amb n=100 Simulació 2 amb n=150 
Minuts totals 1203 1980 

 
Pressió mitjana [Pa] 106001,19 106000,31 
Pressió mediana[Pa] 105999,34 105998,80 
Pressió moda [Pa] 105999,34 105998,77 

 
Rang 18,39 18,04 
Varianza 40,60 20,93 
Desviació tipus 6,37 4,57 

 
Valor mínim (Pa) 105990,78 105993,14 
Valor màxim (Pa) 106009,17 106011,18 
Taula F.1-. Resultats estadístics per a dues simulacions de la xarxa quadrada 
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La Figura F.1 i la Figura F.2 són la representació gràfica dels resultats de les dues 

simulacions i s’observa la semblança general entre tots dos. 

 

 

Per comprovar que els vint primers segons són suficients per explicar el 

comportament dels tancs s’ha simulat el cas 1 de l’any 2 durant els primers vint 

segons i fins als 75 segons.  Els resultats per als diferents tipus de xarxa i a l’error 

entre els instants es mostren a la Taula F.2. 

 Xarxa quadrada Xarxa lineal Xarxa lineal quadrada
P(t=19,9s) [Pa] 106008,303 106027,081 106015,589 
P(t=59s) [Pa] 106008,305 106027,302 106015,590 
P(t=74s) [Pa] 106008,305 106027,302 106015,590 
Erelatiu t1- t3 1,45·10-8 2,08·10-6 1,16·10-8 
Erelatiu t2- t3 0 0 0 
Taula F.2-. Variació de la pressió final amb el temps 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA XARXA 
QUADRADA
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Figura F.1-. Distribució de la pressió màxima i mínima dels tancs de la simulació per al col·lector en configuració quadrada per n = 100 
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FREQÜÈNCIA RELATIVA DE LES PRESSIONS DURANT LES OPERACIONS DE BUIDATGE I OMPLERTA PER UNA 
XARXA QUADRADA
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Figura F.2-. Distribució de la pressió màxima i mínima dels tancs de la simulació per al col·lector en configuració quadrada per n = 150 
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Per sintonitzar el controlador proporcional integral, es considera la xarxa sencera 

amb un únic punt d’entrada de gas i a una pressió amb entrada graó de 100 Pa.  Per 

caracteritzar les constants es pren el valor de la pressió a l’extrem de la xarxa oposat 

al dispositiu d’entrada de gas. 

 

A la pàgina següent es mostra el resultat de l’evolució de la pressió als tancs, i es 

veu que s’ajusta a la forma de la resposta temporal d’un sistema de primer ordre.  

Concretament, es mostren els resultats de la xarxa en forma de L.  Els coeficients 

del controlador es mostren a la Figura F.3, i es troben com s’explica a l’apartat 6.1.2 

de la memòria. 

 

Nus de mesura  
de pressió 100 

t0,283 (s) 2,23 
t0,632 (s) 5,75 
  
T0 5,28 
Tp 0,47 
K 1,00 

Paràmetres del controlador PI 
Kp 0,08 
TI 17,60 
Taula F.3-. Paràmetres del controlador de la xarxa lineal 
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Figura F.3-. Evolució de la pressió per una entrada graó de 100Pa amb una pressió inicial als tancs de 106000 Pa 
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La sensibilitat de la resposta als coeficients de pèrdua de càrrega singulars es 

comprova mitjançant la simulació del cas 1 de l’any 2 de la xarxa en L amb les 

coeficients de pèrdua de càrrega singulars sense tenir en compte el règim transitori 

ni laminar, únicament es consideren els coeficients en règim turbulent.  

 

Els resultats per a la xarxa estan a la Taula F.4 i s’aprecia que la pressió assolida 

quan es consideren únicament els coeficients de pèrdua de càrrega singulars la 

desviació de la pressió respecte la pressió de treball és inferior, per tant, considerant 

els coeficients de pèrdua de càrrega singulars en règim laminar i transitori, es pren 

una solució més conservadora. 

 

 Només en règim 
turbulent 

En règim laminar, 
transitori i turbulent 

Error relatiu 
(%) 

Pressió màxima 
(Pa) 106027,08 106023,82 0,003 

Taula F.4-. Sensibilitat del resultat amb els coeficients de pèrdua de càrrega 

 

 

Finalment, es comprova quin és el rang real de pressions a la xarxa de canonades ja 

que cal sumar a la diferència de pressió deguda a les operacions de càrrega i 

descàrrega calculada a les simulacions a la diferència deguda a les diferents alçades 

dels tancs.  D’aquesta manera, es mesura en primer lloc la diferència de pressió 

màxima entre els tancs deguda a les alçades dels tancs i a continuació es fan 

diverses simulacions amb les cotes i es comparen amb els valors obtinguts sense 

tenir en compte les cotes i es comprova que la diferència existent és la deguda a 

l’alçada. 

 

Si la xarxa de canonades es manté a 106000 Pa a l’alçada dels dispositius 

d’inertització, la pressió dels tancs, d’acord a la seva alçada, és la que es mostra a la 

Taula F.5. 
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Tanc Alçada (m) Pinicial N2 (Pa) 
T-201 6 105982,86 
T-202 6 105982,86 
T-203 6 105982,86 
T-204 6 105982,86 
T-205 5,94 105983,55 
T-206 5,94 105983,55 
T-207 5,5 105988,57 
T-208 5,5 105988,57 
T-209 5 105994,29 
T-210 5,5 105988,57 
T-211 5 105994,29 
T-212 5 105994,29 
T-213 5 105994,29 
T-214 5 105994,29 
T-215 5 105994,29 
T-216 5 105994,29 
T-401 9,2 105946,30 
T-402 9,2 105946,30 
T-403 9,2 105946,30 
T-404 9,2 105946,30 
T-405 9,2 105946,30 
T-406 9,2 105946,30 
T-407 9,2 105946,30 
T-408 9,2 105946,30 
T-409 11 105925,73 
T-410 11 105925,73 
Taula F.5-. Valors de la pressió deguts a l’alçada dels tancs 

 

 

S’han simulat els casos de l’u al sis del primer any per la xarxa en configuració linial, 

i s’observa que el resultat de disminució o augment de pressió final és el mateix si es 

considera l’augment respecte el tanc que rep l’operació.  Això queda palès a la Taula 

F.6.  Els arxius d’aquestes simulacions s’annexionen a la carpeta de l’annex. 
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 Tots els tancs a la mateixa alçada Diferenciació per les alçades 
Identificació 
tanc que 
s’omple o 
buida 

Pinicial 
(Pa) Pfinal(Pa) Diferència de 

pressió (Pa) Pinicial (Pa) Pfinal(Pa) Diferència de 
pressió (Pa) 

17 105991,07 50,46 105895,84 105946,297 50,48 
25 106007,45 -22,67 105948,40 105925,73 -22,70 
19 105990,78 46,03 105900,26 105946,298 46,06 
18 106009,16 -28,21 105974,50 105946,297 -28,23 
11 105999,03 6,70 105987,58 105994,287 6,78 
23 

106000 

106008,10 -25,96 105972,26 105946,298 -25,98 

Taula F.6-. Demostració de la coincidència dels resultats per la consideració de les 
cotes 
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G.1. Introducció 

 

Aquest annex té per objectiu el càlcul del cabal de nitrogen necessari per inertitzar el 

tanc quan disminueix la pressió a l’espai vapor al seu interior.  Igualment es busca el 

cabal de nitrogen que s’ha de ventejar per evitar l’augment de pressió provocat per 

l’omplerta del tanc o l’augment de la temperatura exterior.   

 

En primer lloc, s’estimen les necessitats de nitrogen a partir l’estudi de les dades de 

la instal·lació.  S’utilitzen les dades dels cabals de les bombes de líquid, les 

propietats físico-químiques dels productes emmagatzemats i el registre meteorològic 

de la zona d’implantació. 

 

En el segon apartat, s’avaluen les necessitats segons l’estàndard 2000 de 

l’American Petroleum Institute, utilitzat per la majoria de fabricants de vàlvules 

d’inertització i venteig pel dimensionament dels seus dispositius. 

 

Finalment, es discuteix la validesa de cadascun dels resultats i s’escullen les dades 

definitives per la selecció dels dispositius d’inertització i alleujament de pressió. 
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G.2. Estudi de les necessitats de nitrogen 

 

L’apartat 4.2.1 de la memòria explica les causes que originen l’augment i la 

disminució de gas inert als tancs.  Aquest apartat determina el cabal de nitrogen 

necessari per mantenir la pressió constant.  Per a l’estudi se suposa que els tancs 

no tenen fuites i calcula la demanda de gas en funció únicament de les causes 

previsibles, és a dir, per desplaçament de líquid com variacions tèrmiques. 

 

En primer lloc s’avaluen les necessitats d’aportar o extreure gas inert degut al 

transvasament de dissolvent.  A continuació, es desenvolupa el càlcul del cabal en 

cas de variacions tèrmiques de l’entorn. 

 

G.2.1. Cabal de nitrogen per operació dels tancs 

Les operacions de càrrega i descàrrega de dissolvent dels tancs es realitza 

mitjançant les bombes de líquid corresponents.  Així, el cabal màxim d’aquestes 

determina quin és el flux de nitrogen que s’ha de subministrar a cada tanc en el 

moment en què s’omple o es buida per mantenir la pressió en el valor desitjat.  

Aquest cabal s’assigna pel desplaçament de volum del líquid emmagatzemat. 

 

Els valors dels cabals de les bombes actuals i previstes es van donar a l’apartat 5.2.  

La Taula G.1 mostra el cabal de nitrogen d’inertització i venteig de cada tanc a partir 

de la relació de cada tanc amb la bomba de cabal màxim que l’omple i el buida. 
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Tanc 
Cabal d’omplerta 

de líquid (m3/h) 

Cabal de buidatge 

de líquid (m3/h) 

T-201 60 20 

T-202 60 20 

T-203 60 20 

T-204 60 20 

T-205 60 20 

T-206 60 20 

T-207 60 20 

T-208 60 20 

T-209 60 20 

T-210 60 20 

T-211 60 20 

T-212 60 20 

T-213 60 20 

T-214 60 20 

T-215 60 20 

T-216 60 20 

T-301 20 60 

T-302 20 60 

T-303 20 60 

T-304 20 60 

T-305 20 60 

T-306 20 60 

T-307 20 60 

T-308 20 60 

T-309 20 60 

T-310 20 60 

T-311 20 60 

T-312 20 60 

T-313 20 60 

T-314 20 60 

T-315 20 60 

T-316 20 60 

T-401 60 60 

T-402 60 60 

T-403 60 60 
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T-404 60 60 

T-405 60 60 

T-406 60 60 

T-407 60 60 

T-408 60 60 

T-409 60 60 

T-410 60 60 

Taula G.1-. Necessitats de subministrament 
i venteig de nitrogen pel buidatge i omplerta 
dels tancs 

 

G.2.2. Cabal de nitrogen per variacions tèrmiques 

 

La demanda i venteig de nitrogen degudes a la disminució i augment de la 

temperatura de l’entorn es pot calcular realitzant un balanç d’energia sobre cada 

tanc.  Concretament, interessa conèixer els valors màxims per dimensionar el 

sistema d’inertització i venteig. 

 

Les situacions atmosfèriques en què es pot produir una màxima demanda de 

nitrogen són les següents: 

- Un dia calorós d’estiu (altes temperatures) en què té lloc una pluja sobtada 

que fa baixar bruscament la temperatura. 

- Una nit d’hivern a molt baixa temperatura amb cel descobert, en què el tanc 

es comporta com un cos negre i irradia cap a l’esfera celeste. 

 

Per una altra banda, les condicions atmosfèriques en què es pot produir un màxim 

venteig per condicions tèrmiques consisteix en un dia núvol i fred, en què apareix el 

sol sobtadament, o el pas d’una nit freda a baixa temperatura a l’aparició del sol.  En 

qualsevol cas, el cabal és inferior al d’inertització, com es menciona a l’estàndard 

2000 de l’American Petroleum Institute, i s’assigna el cabal trobat a la inertització per 

a substàncies amb put d’inflamació inferior a 37,8ºC. 
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A continuació es presenten les bases teòriques, les hipòtesis i càlculs realitzats i 

implementats en un full de càlcul per l’estimació el flux de nitrogen necessari per 

compensar els efectes tèrmics en les condicions anteriors. 

 

 

Plantejament del càlcul 
A partir del balanç d’energia sobre la fase gas i la fase líquida del tanc es pot obtenir 

quina variació de la temperatura dels gasos i el dissolvent es produeix al llarg del 

temps.  D’aquesta manera, es pot calcular la quantitat de vapors que condensa o 

evapora, com afecta la variació de temperatura a la pressió, i en resum, el flux de 

nitrogen necessari per mantenir la pressió del tanc. 

 

Donades la pressió mínima d’inertització i la pressió en què s’obrirà la vàlvula 

d’emergència de protecció dels tancs contra el buit, s’ha de fixar un marge de 

pressions de seguretat perquè no s’obri el venteig durant l’operació normal dels 

tancs.  Així, el cabal de nitrogen subministrat serà aquell resultant de la relació de 

compromís entre la pressió mínima a què es pot arribar en operació i el flux màxim 

subministrable. 

 

Fase gas 

El balanç d’energia aplicat a la fase gasosa permet afirmar que la variació d’energia 

del gas (energia interna perquè el volum es manté constant) és igual a la transmissió 

de calor per conducció i convecció amb l’exterior, la calor intercanviada amb el líquid 

per convecció i la condensació de part dels vapors de dissolvent.  Així, es poden 

escriure les següents equacions: 

 Entrada + Generació = Sortida + Acumulació  (Eq. G.1) 

 sortida líquid/gas condensació
dU0 = Q  + Q  + Q  + 
dt  

(Eq. G.2) 

 ( )sortida líquid/gas condensaciódU = -dt· Q  + Q  + Q
 

(Eq. G.3) 
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 ( ) ( ) ( )( )λv intgas extgas intgas ext L-G intgas intlíq cond condd nC T  = -dt·  U·A · T -T  + h·A · T -T  + N ·  (Eq. G.4) 

 

Fase líquid 

El balanç d’energia a la fase líquida es realitza de manera anàloga que a la fase 

gasosa.  La variació d’energia del líquid és igual a la transmissió de calor per 

conducció i convecció amb l’exterior, la calor intercanviada amb el gas per convecció 

i la calor rebuda per condensació de part dels vapors de dissolvent.   

 Entrada + Generació = Sortida + Acumulació  (Eq. G.5) 

 líquid/gas condensació sortida
dU Q  + Q  = Q  +  
dt

 (Eq. G.6) 

 ( )sortida líquid/gas condensaciódU = dt· -Q  + Q  + Q  (Eq. G.7) 

( ) ( ) ( )( )ρ λv intliq extliq intliq ext L-G intgas intlíq cond condd V· ·C ·T  = dt· -U·A · T -T  + h·A · T -T  + N · (Eq. G.8) 

 

Condensació del vapor del dissolvent 

Per calcular la fracció de vapor condensat o evaporat s’aplica la llei de Dalton.  La 

pressió total és igual a la suma de la pressió del nitrogen més la pressió del vapor 

dels dissolvents.   

 
2total N vaporP  = P  + P

 
(Eq. G.9) 

Per una altra banda, de l’equilibri de la fase vapor i líquid es pot escriure: 

 γ0
vap i lP  = P  x  

 
(Eq. G.10) 

On Pvap és la pressió de vapor, Pº és la pressió de saturació del component pur, xi és 

la fracció molar del component en la fase líquida (d’acord amb les hipòtesis és xi=1), 

i γl és el coeficient d’activitat (que se suposa igual a 1). Per tant, l’expressió anterior 

quedarà de la següent manera:  

 0
vapP  = P

 
 (Eq. G.11) 

Coneguda la pressió de saturació dels dissolvents a partir de l’equació d’Antoine i la 
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pressió total, per l’equació dels gasos ideals, a una temperatura donada, es pot 

trobar amb la llei de Henry quina és la fracció molar de vapor de dissolvents existent 

i per tant quina fracció de vapors condensa o s’evapora. 

 vapor
líq

Alog P  =  
(T +B) + C  

 (Eq. G.12) 

 total gas
total

gas

n ·R·T
P = 

V  
 (Eq. G.13) 

 total
vapor

vapor

P  y = 
P  

 (Eq. G.14) 

 vapor
vapor

total

n  
y = 

n  
 (Eq. G.15) 

 
2total N vaporn =n + n

 
 (Eq. G.16) 

 

Informació inicial 
Per tal de desenvolupar els càlculs anteriors és necessari de disposar de la 

informació següent: 

- Dades meteorològiques del lloc d’implantació, per saber quin és el màxim 

salt tèrmic possible.  De les dades presentades a l’annex C s’observa que el salt 

tèrmic mitjà de l’hivern i l’estiu són molt semblants.  Per això, es calcula el cas de 

salt tèrmic en la pitjor situació possible, i aquesta és una disminució de 

temperatura a l’hivern.  Aquesta conclusió es pot veure a l’arxiu “estiu vs hivern” 

en què per a una mateixa substància i per condicions de contorn idèntiques, el 

cabal de nitrogen necessari és major a l’hivern que a l’estiu.  Bàsicament, 

aquesta diferència es deu a què a l’estiu no es considera el coeficient de 

transferència de calor per radiació, i la disminució de temperatura és molt 

semblant a la què es produeix a les nits d’hivern. 

- Propietats físico-químiques de les substàncies emmagatzemades, com ara 

la capacitat calorífica, constants d’Antoine i la densitat. 

- Dimensions dels tancs i dades d’operació, per calcular la superfície de 

contacte amb l’exterior, entre el gas i el líquid, l’alçada de líquid normal i el volum 

de gas existent. 
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La majoria d’aquestes aquestes dades es troben detallades a l’annex C.   

 

 

Hipòtesis de treball 
A continuació es mostren les hipòtesis realitzades per poder calcular l’efecte de les 

variacions tèrmiques sobre els tancs. 

- Se suposa que els tancs estan plens de dissolvent pur, i no de mescles de 

dissolvents o residus com passa a la realitat. 

- S’assumeix comportament de gas ideal pel nitrogen i els vapors dels 

dissolvents dels tancs. 

- Es comprova quin és el comportament per a cadascun dels possibles 

dissolvents, i es pren el cabal del dissolvent que més necessitat de nitrogen tingui 

a igualtat de condicions. 

- Els tancs es troben plens a una alçada mitjana de líquid del vuitanta cinc per 

cent de la seva capacitat total, i en condicions límit únicament hi ha ple una 

tercera part de la seva capacitat.  

- El canvi de temperatura es produeix de forma instantània. 

- Els coeficients globals de transferència de calor es calculen a partir dels 

coeficients de convecció i la conducció del metall.  Els valors suposats són els 

següents: 

- h (líquid - paret del tanc) = 5 W/m2K 

- h (gas interior - paret del tanc)= 80 W/m2K 

- h (exterior - paret del tanc) = 200 W/m2K 

- Gruix de les parets del tanc és constant per a tots els tancs i igual a 4 

mm. 

- λ (acer inoxidable) = 14 W/ m·K 

- La transmissió de calor per radiació a les nits fredes d’hivern es calcularà a 

partir d’una aproximació de la llei de Stefan-Boltzmann a un flux de calor per 

convecció.  Així, suposant que el tanc emet cap a l’atmosfera en una nit d’hivern 

en què aquesta es troba a uns -50ºC, i amb un factor de visió de superfície de 0,5, 

el flux de calor que surt del tanc és de: 
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 σ 4 4
sup atm

q = 0,5 · · (T  - T )
A

 (Eq. G.17) 

I per tant, igualant al flux de calor per convecció: 

 ( ) ( )σ 4 4
sup atm rad tanc amb0,5 · · T  - T  = h · T -T  (Eq. G.18) 

 
( )

( )
σ 4 4

sup atm
rad

tanc amb

0,5 · · T  - T
h =

T -T
 (Eq. G.19) 

Si es dóna un valor aproximat de Ttanc = 2ºC, i se suposa l’existència d’una 

disminució de temperatura màxima de 3ºC, hrad val: 

 
( )-8 4 4

rad 2

0,5 ·5,68·10 · 275  - 223 Wh =  = 30,73
3 m K

 (Eq. G.20) 

- El cabal de nitrogen de la vàlvula es calcula com aquell cabal constant, 

capaç de restablir la pressió d’operació de consigna en el moment que el 

percentatge de canvi temperatura que queda per assolir és del trenta cinc per 

cent a partir del moment del canvi brusc de temperatura.  Aquesta hipòtesi es 

basa en el fet fins al voltant d’aquest valor la pendent de la funció de la 

temperatura en funció del temps és elevada. 

- S’utilitzen els valors de la temperatura per a l’any 2004 a la zona propera, i 

es simulen diferents increments de temperatura en funció de la temperatura 

promig i la disminució existent entre les deu de la nit i les vuit de la matinada 

entre els mesos de novembre i febrer.  La temperatura ambient final després de 

la disminució té una distribució normal de mitjana 7,4 ºC i desviació estàndard 

4,96, la disminució que s’ha produït segueix una normal amb una mitjana de -0,5 

ºC i una desviació típica de 0,493. 

- El càlcul es realitza per dos casos significatius per a les diferents 

substàncies emmagatzemades a partir de les dades meteorològiques per trobar 

una aproximació a les necessitats reals.  El primer consisteix en buscar el valor 

de la disminució màxima de temperatura per a mil observacions de la distribució 

normal de les temperatures obtinguda, per a aquest cas s’agafa un percentatge 

d’omplerta del tanc de 85%.  En segon lloc, s’agafen les temperatures 

corresponents als valors mitjans trobats, i un estat del tanc del 33,3% d’omplerta.  

D’aquests dos s’agafa el pitjor resultat, i s’assigna com el líquid pel qual es faran 

els valors per la resta de tancs. 



                                                                                        Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 144 de 186                                                  atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 
 

 

- La pressió de consigna d’operació dels tancs adoptades pel càlcul de les 

necessitats de nitrogen és de 106000 Pa.  

- Com cada tanc té unes dimensions diferents, s’ha de recalcular el cabal de 

nitrogen necessari per a cadascun d’ells per la substància més desfavorable.  La 

substància que té major necessitat de nitrogen per les dimensions del tanc T-301 

s’utilitza pel càlcul del cabal per la resta de tancs 

 

 

Resultats 
El càlcul del cabal de nitrogen es desenvolupa al full de càlcul “Necessitats tancs.xls”.  

Aquest arxiu permet variar les dades d’entrada de les substàncies emmagatzemades 

i els valors estimats a les hipòtesis. 

 

D’aquesta manera, el llibre de càlcul es divideix en tres fulls: 

- “Productes”: en aquest full estan totes les propietats físico-químiques dels 

productes emmagatzemats més freqüentment. 

- “Càlcul”: conté els valors de la substància emmagatzemada respecte a la 

qual es fa l’anàlisi, els valors dels coeficients de transmissió de calor, les 

dimensions del tanc avaluat, el pas de simulació temporal (dt), i finalment les 

columnes en què es desenvolupen les fórmules analitzades a l’apartat anterior, 

durant els trenta segons de simulació. 

- “Variació”: conté els valors simulats de les variables de temperatura final i 

disminució de variació produïda.  

 

Així, suposant un dia d’hivern en un tanc de dimensions anàlogues al tanc T-301els 

cabals necessaris per a cadascun dels productes s’especifiquen a la Taula G.2. 

 Tini= 5 ºC; Tfin=3ºC Tini= 7,4 ºC; Tfin=6,9ºC 

Producte Qnitrogen (Nm3/h) Qnitrogen (Nm3/h) 

Acetona 3,20 3,15 

Clorur de metilè 2,30 2,13 

Hexà 3,39 3,36 

Metanol 4,31 4,35 
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Etanol 4,77 4,88 

Toluè 4,81 4,92 

Taula G.2-. Necessitats d’entrada de nitrogen pels diferents dissolvents 
per efectes tèrmics 

 

El dissolvent que presenta una demanda de nitrogen superior és el toluè, per tant el 

càlcul per a la resta de tancs es calcula tenint aquest dissolvent emmagatzemat.  La 

justificació d’aquest resultat consisteix en què en produir-se la disminució de 

temperatura aquesta és més ràpida al gas que al líquid perquè hi ha menys massa, i 

així el gas no condensa per la disminució de temperatura, sinó que s’evapora degut 

a la disminució de la pressió total.  Aquesta disminució fa augmentar la fracció de 

vapor del dissolvent i ajuda a compensar la disminució de pressió al deguda a la 

temperatura.  Per tot això, té sentit que el toluè, de menor pressió de vapor tingui 

més necessitat d’aportació de nitrogen. 

 

A la Taula G.3 es mostra el cabal calculat per cada tanc.  Els càlculs respectius es 

poden trobar als arxius . 

Identificació tanc 
Cabal de N2 

inertització (Nm3/h) 

T-201 a T-204 6,25 

T-205 T-206 6,80 

T-207 5,38 

T-208 6,32 

T-209 5,79 

T-210  5,38 

T-211 i T-212 5,79 

T-213 a T-216 4,92 

T-301 a T-316 4,92 

T-401 a T-408 11,83 

T-409 i T-410 11,15 
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Taula G.3-.Cabal de nitrogen d’inertització i 
venteig per a cada tipus de tanc per efectes 
tèrmics calculats 
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G.3. Reglament API 2000 

 

La Instrucció Tècnica Complementària MIE-APQ1 recomana seguir reglaments de 

reconegut prestigi pel dimensionat del venteig.  Així, el cabal d’inertització i el del seu 

venteig, calculats a continuació, es basen en els valors de cabal recomanats per 

l’estàndard 2000 de l’American Petroleum Institute, utilitzat per la majoria de 

fabricants de dispositius d’inertització. 

 

L’estàndard API 2000 defineix les necessitats de venteig normal, buit i sobrepressió, 

per a tancs no refrigerats i per sobre de terra.  Les necessitats estan calculades en 

funció de les següents condicions: 

- Necessitats d’inertització per la sortida del màxim cabal de líquid del tanc i 

màxima disminució de temperatura de l’espai vapor. 

- Necessitats de venteig resultant de l’entrada del màxim cabal de líquid en el 

tanc, expansió i vaporització que resulta de l’augment màxim de temperatura en 

el tanc i venteig resultant a l’exposició al foc. 

 

Les necessitats dels diferents tancs per efectes tèrmics es calculen a partir de la 

capacitat del tanc, per interpolació amb les taules dissenyades amb aquesta finalitat.  

Les necessitats corresponents als efectes d’operació dels tancs tenen assignat un 

cabal respecte el cabal transvasat. 

 

Com s’ha vist en l’annex de caracterització de les substàncies emmagatzemades, la 

seva temperatura és inferior a 37,8 ºC, per tant les necessitats de nitrogen segons 

l’estàndard es recullen a la taula Taula G.4.   
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Venteig de buit 
 

Sortida de líquid Efectes tèrmics 

Capacitat del tanc (m3) 
3Nm aire
h

 

20 3,37 
TFP <37,8 ºC 0,94 

3

3

Nm aire
h

m  líquid
h

 

100 16,9 

Venteig de sobrepressió 
 

Sortida de líquid Efectes tèrmics 

Capacitat del tanc (m3) 
3Nm aire
h

 

20 3,37 
TFP <37,8 ºC 2,02 

3

3

Nm aire
h

m  líquid
h

 

100 16,9 

Taula G.4-. Necessitats de venteig de buit i de sobrepressió normals segons 
l’estàndard API 2000 

 

L’estàndard API 2000 defineix les necessitats de venteig respecte el cabal d’aire, 

però com el gas utilitzat és nitrogen, s’ha d’aplicar un factor de correcció, així: 

 

aire aire
nitrogen aire

nitrogen nitrogen

ρ ·PMQ = Q ·
ρ ·PM  

(Eq. G.21) 

Per tant, el cabal en Nm3 d’aire es passen en Nm3 de nitrogen tenint en compte les 

dades de la Taula G.5. 

 ρ (kg/Nm3) Pes molecular (g/mol) ρ (kg/m3) a 20ºC, 1 atm 

Aire 1,2927 28,97  

Nitrogen 1,2507 28,01 1,1651 

Taula G.5-. Propietats del nitrogen i l’aire  

 

Els valors de cabal de nitrogen necessari per la inertització i el venteig de cadascun 

dels tancs d’acord amb les condicions de l’estàndard i tenint en compte les dades de 

la instal·lació es mostren a la Taula G.6. 
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Finalment, s’ha de tenir en compte que els tancs estan units per un col·lectors i no 

poden omplir-se o buidar-se alhora els tancs que pertanyen a un mateix col·lector.  

Així, la Taula G.7 recull els cabals de nitrogen de cada conjunt de tancs, simplificats 

pels col·lectors. 

 Venteig de buit (Nm3/h aire) Venteig sobrepressió(Nm3/h aire) 

Identificació del 
tanc 

Efectes de 
descàrrega 

Efectes 
tèrmics 

Total 
Efectes de 

càrrega 
Efectes 
tèrmics 

Total 

Producte 
d'entrada 

      

T-201 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-202 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-203 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-204 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-205 18,8 9,29 28,09 121,20 9,29 130,49 

T-206 18,8 9,29 28,09 121,20 9,29 130,49 

T-207 18,8 5,91 24,71 121,20 5,91 127,11 

T-208 18,8 8,44 27,24 121,20 8,44 129,64 

T-209 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-210 18,8 5,91 24,71 121,20 5,91 127,11 

T-211 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-212 18,8 7,60 26,40 121,20 7,60 128,80 

T-213 18,8 5,06 23,86 121,20 5,06 126,26 

T-214 18,8 5,06 23,86 121,20 5,06 126,26 

T-215 18,8 5,06 23,86 121,20 5,06 126,26 

T-216 18,8 5,06 23,86 121,20 5,06 126,26 

Producte 
valoritzat 

      

T-301 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-302 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-303 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-304 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-305 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-306 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-307 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-308 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-309 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-310 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 
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T-311 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-312 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-313 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-314 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-315 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

T-316 56,4 5,06 61,46 40,40 5,06 106,92 

Residu final       

T-401 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-402 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-403 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-404 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-405 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-406 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-407 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-408 56,4 16,90 73,30 121,20 16,90 211,40 

T-409 56,4 20,26 76,66 121,20 20,26 218,12 

T-410 56,4 20,26 76,66 121,20 20,26 218,12 

Taula G.6-. Necessitats de nitrogen dels tancs segons l’API 2000 

 

 Venteig de buit (Nm3/h aire) Venteig sobrepressió(Nm3/h aire) 

Identificació del 
tanc 

Efectes de 
descàrrega 

Efectes 
tèrmics 

Total 
Efectes de 

càrrega 
Efectes 
tèrmics 

Total 

Producte 
d'entrada 

      

T-201 7,60 7,60 

T-202 7,60 7,60 

T-203 7,60 7,60 

T-204 

18,8 

7,60 

49,19 121,20 

7,60 

151,59 

T-205 9,29 9,29 

T-206 9,29 9,29 

T-207 5,91 5,91 

T-208 

18,8 

8,44 

51,73 121,20 

8,44 

154,13 

T-209 7,60 7,60 

T-210 5,91 5,91 

T-211 7,60 7,60 

T-212 

18,8 

7,60 

47,50 121,20 

7,60 

149,90 

T-213 18,8 5,06 39,05 121,20 5,06 141,45 
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T-214 5,06 5,06 

T-215 5,06 5,06 

T-216 

 

5,06 

  

5,06 

 

Producte 
valoritzat 

      

T-301 5,06 5,06 

T-302 5,06 5,06 

T-303 5,06 5,06 

T-304 

56,4 

5,06 

76,65 40,40 

5,06 

60,65 

T-305 5,06 5,06 

T-306 5,06 5,06 

T-307 5,06 5,06 

T-308 

56,4 

5,06 

76,65 40,40 

5,06 

60,65 

T-309 5,06 5,06 

T-310 5,06 5,06 

T-311 5,06 5,06 

T-312 

56,4 

5,06 

76,65 40,40 

5,06 

60,65 

T-313 5,06 5,06 

T-314 5,06 5,06 

T-315 5,06 5,06 

T-316 

56,4 

5,06 

76,65 40,40 

5,06 

60,65 

Residu final       

T-401 16,90 16,90 

T-402 16,90 16,90 

T-403 16,90 16,90 

T-404 16,90 16,90 

T-405 16,90 16,90 

T-406 

56,4 

16,90 

157,80 121,20 

16,90 

222,60 

T-407 16,90 16,90 

T-408 16,90 16,90 

T-409 20,26 20,26 

T-410 

56,4 

20,26 

130,72 121,20 

20,26 

195,52 

Taula G.7-. Necessitats de nitrogen dels tancs segons l’API 2000 (comptabilitzades per 
grups de tancs units a un mateix col·lector 
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G.4. Avaluació final de les necessitats de nitrogen 

 

Els valors calculats a l’apartat G.2 són inferiors als recomanats per l’estàndard 2000 

de l’American Petroleum Institute.  Per motius de seguretat i per la recomanació de 

la Instrucció Tècnica Complementària d’emmagatzematge de productes químics, es 

prenen finalment pel dimensionat dels dispositius de venteig i inertització.  D’aquesta 

manera, s’adopten els valors de la Taula G.7 pel dimensionat. 
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G.5. Referències 

 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE “ Standard 2000: Venting Atmospheric and 

Low Pressure Storage Tanks, Nonrefrigerated and Refrigerated” 5th Edition, 1998 

 

ANNEX C: Descripció de les instal·lacions 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA, MIE-APQ-1 “Almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles” del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.  

 

SIGALÉS, B. “Transferencia de calor técnica” Ed. Reverté, Barcelona  2003   
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H. Selecció de material 
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H.1. Introducció 

 

L’objectiu d’aquest annex consisteix en la selecció dels materials adequats per a la 

construcció del sistema de canonades d’inertització i la resta de components del 

sistema, així com les mesures de protecció front a la corrosió necessàries per 

protegir el sistema. 

 

Per a aconseguir un correcte disseny es tracten les bases que regeixen la corrosió 

produïda en els dissolvents orgànics, i que constitueixen un fet diferencial respecte a 

la corrosió al medi aquós. 
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H.2. Corrosió en mitjans orgànics 

Els dissolvents orgànics són tots aquells compostos que s'utilitzen com 

dissolvent.   En estat pur, no ataquen per norma general a l'acer encara que sí 

a altres metalls, a més els plàstics i gomes sí són vulnerables a la seva acció.    

Així mateix, quan els dissolvents orgànics presenten aigua o àcids, poden ser 

altament corrosius. 

 

Les reaccions de corrosió en dissolvents orgànics agressius són d'especial 

importància en la indústria química i petroquímica, ja que poden conduir a la 

deterioració del material i canvis indesitjables en el dissolvent. 

 

La principal característica de la corrosió en dissolvents orgànics consisteix en la 

seva naturalesa imprevisible.  Per exemple, major velocitat de corrosió en 

solucions àcides amb presència d'alcohols en comparació de dissolucions 

aquoses, i  processos de corrosió amb característiques autocatalítiques.   Un 

exemple clar dels efectes inesperats seria el comportament del sistema 

níquel/dissolvent orgànic amb àcid sulfúric. 

 

Per exemple, la pèrdua de pes de níquel respecte el temps en dissolvents 

etanol, acetona i àcid acètic amb una petita quantitat de sulfúric comparada 

amb la solució aquosa presenta les següents característiques: 

1) la velocitat de corrosió és major a les solucions etanòliques que en la 

solució aquosa,  

2) la velocitat de corrosió en acetona és nul·la,  

3) la velocitat en àcid acètic disminueix per l'addició d'àcid sulfúric, 

4)  i la influència de la temperatura depèn del dissolvent. 

 

Per a explicar aquests fets, es necessita una inspecció minuciosa dels principis 

relacionats.  Encara que en essència les conseqüències de corrosió són les 

mateixes que en un medi aquós, existeixen diferències respecte als mitjans 

aquosos quant a mecanismes de reacció i velocitats de corrosió. 

La fenomenologia associada a aquesta corrosió indica que no existeixen 
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diferències específiques entre el que ocorre en la corrosió aquosa i la corrosió 

dels metalls en dissolvents orgànics.    Així, es pot donar en dissolvents 

orgànics casos de corrosió anàlegs al de la corrosió aquosa: 

- Corrosió uniforme és comuna en molts dissolvents 

- Corrosió per picadura és molt comuna en els acers inoxidables i 

l'alumini) en alcohols, àcids carboxílics, aldèhids, hidrocarburs 

halogenats, etc. 

- Corrosió per escletxament acompanya generalment a la corrosió per 

picadura perquè la causa és sovint la mateixa.    A més s'han detectat 

casos en el límit de sistemes de dues fases com hidrocarburs/solucions 

aquoses de NaCl, HCl, i H2SO4 

- Corrosió de contacte és relativament poc comú a causa de la baixa 

conductivitat que solen tenir els sistemes orgànics. 

- Corrosió intergranular d'acers austenítics al·leats rosteixi ha observat en 

molts mitjans orgànics o aquosos-orgànics, com els àcids carboxílics, 

l'àcid naftènic+fenol, àcid ftàlic.    Amb l'ús d'acer estabilitzat el problema 

s'ha controlat però no ha desaparegut. 

- La corrosió per erosió s'ha trobat en acers al carboni en contacte amb 

trietlienglicol calent, petroli amb àcids nafténicos, amines alifàtiques, 

metilpirrolidona, àcid adípic, àcid ftàlic anhidre, i en acers al·leats, en 

àcid acètic glacial bullint.     

- El trencament per corrosió sota tensions de tipus intergranular s'ha 

observat en els sistemes de titani en dissolvents orgànics sense 

presència d'aigua i que contenen àcid clorhídric,  i titani en metanol i 

tetraclorur de metil que contenien clorurs. La corrosió de tipus 

transgranular és molt més freqüent que el tipus anterior.    Alguns 

exemples són els acers austenítics d'alt aliatge en hidrocarburs 

halogenats amb contingut d'aigua, aliatges de coure en metilamina, 

aliatges d'alumini d'alta resistència en alcohols primaris, secundaris, 

acetona, hexeno, benzè, fuel d'aviació, i tots els dissolvents amb petites 

quantitats d'aigua.    En molts casos aquest fenomen està relacionat a la 

fragilitat per hidrogen. 
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Fragilitat per hidrogen: s'ha observat en el titano, tàntal, niobi i els seus aliatges 

amb alcohols de cadena curta i tetraclorur de carboni, i en acers no aleats en 

solucions d'àcid fòrmic.   S'han observat errors en acers alta i , en les plantes 

petroquímiques i durant el processat de petroli cru. 
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H.3. Protecció i prevenció de la corrosió al medi 

orgànic 

Els mecanismes de control que s'apliquen en solució aquosa, presenten certes 

diferències quan s'apliquen a la corrosió al mig orgànic.    A continuació, es 

classifiquen les mesures segons cada element del sistema de corrosió. 

H.3.1.  Mesures respecte al material 

Per a la protecció dels metalls, els tractaments de superfície, els aliatges, el 

tractament tèrmic i altres tractaments metalúrgics, poden ser útils de la mateixa 

manera que en dissolució aquosa.        

Existeixen a més observacions específiques per a cada material en diferents 

publicacions com ara la “Corrosion Guide” de Rabald. 

En el cas dels plàstics, la resistència a la corrosió al mig orgànic està molt 

lligada a la naturalesa química dels plàstics, i la resistència a la corrosió està 

lligada a la incompatibilitat química entre els components (reacció).  Les 

característiques més importants són les següents: 

Termoplàstics 

- Policlorur de vinil (PVC): A pesar de resistir els atacs de la majoria 

d'àcids, àlcalis forts, sals i altres productes químics, pot ser atacat per 

hidrocarburs clorats, cetones, ésters i alguns compostos aromàtics.    Es 

pot emprar en solucions que contenen fins a 1000 ppm de dissolvent. 

- Policlorur de vinil clorat (CPVC): és molt similar al PVC quant a les seves 

propietats mecàniques i resistència química.   

- Polipropilè (PP): no li afecten els àlcalis, les sals, la majoria d'àcids i els 

dissolvents orgànics.    No obstant això no és adequat per a àcids forts, 

hidrocarburs clorats i compostos aromàtics. 

- Polifluoruro de vinilidè: és superior als altres termoplàstics quant a la 

seva resistència química i a l'abrasió.  Així mateix, té un alt rang de 
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temperatures de treball: de –40 a 120ºC.  Té una alta resistència 

química en halògens com clorurs i bromurs, dissolvents orgànics i olis, 

però no és resistent a bases calentes.  

- Tefló: És gairebé completament insoluble i inerta químicament.  Té una 

alta resistència a la temperatura. 

Elastòmers 

- Terpolímer d'etilè i propilè (EDPM): és un elastòmer molt econòmic i amb 

gran resistència química en la majoria d'aplicacions, incloent àcids, 

àlcalis sals, i temperatures de fins a 90 ºC.  No obstant això, és feble 

enfront dels composts orgànics, i no pot ser usat en olis i grasses. 

- Goma fluorocarbonada (Viton): és més car que l’elastòmer anterior, però 

té una resistència excel·lent enfront d'àcids minerals, olis i diferents 

hidrocarburs aromàtics i alifàtics.  No obstant això, és feble enfront de 

l'hidròxid de sodi. 

- Copolímer acrilonitril-butadiè (buna-N): té una alta resistència a oli i 

petroli, però és feble al mig oxidant (en presència d'àcids).  Té una 

excel·lent resistència a l'abrasió. 

H.3.2.  Mesures respecte al medi 

El primer pas en les mesures de la prevenció de la corrosió respecte al medi, 

seria la d’eliminar els components perillosos (impureses perjudicials) mitjançant 

un mètode adequat.    Per exemple, per assecat en els dissolvents hidrofòbs, 

encara que pot ser perillós ja que es pot eliminar la capa de passivitat dels 

metalls.    També es pot neutralitzar els dissolvents que contenen àcids per a 

prevenir la corrosió, o bé la inertizació dels dissolvents orgànics pròtics 

capaços d'induir la corrosió a causa del oxigen. 

 

L'addició d'inhibidors als dissolvents orgànics juguen un paper molt important 

en el control de la corrosió.    Per exemple, l'addició d'aigua o amoníac per a la 

prevenció de la corrosió per fatiga en el titani o acer inoxidable en dissolvents 
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àcids orgànics, l'addició d’additius com sulfonats o naftenats i nitrit de sodi en 

olis de lubricació,… 

 

H.3.3. Mesures respecte a la interfase metall-medi 

Aquest grup de mesures de prevenció de la corrosió comprèn aquelles 

relacionades amb la protecció electroquímica i la protecció per la formació de 

noves interfases com els cobriments orgànics i inorgànics.    A pesar que els 

principis són els mateixos, es deu tenir en compte una sèrie de 

condicionaments: 

− L'aplicació de mètodes de protecció electroquímica, protecció catòdica i 

anòdica, està seriosament limitada per la baixa conductivitat del 

dissolvent.  

− Els cobriments mitjançant pintures poden deteriorar-se ràpidament en 

contacte amb el dissolvent a causa de la mútua solubilitat del dissolvent 

orgànic i la base orgànica sòlida. 
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H.4. Prevenció de la corrosió a la instal·lació 

Cal tenir en compte les característiques de la instal·lació definides en els 

diferents annexes, com ara els dissolvents orgànics més freqüents les 

característiques del medi i els materials per tal de  

 

Com la funció d'aquesta empresa és el reciclatge dels dissolvents d'altres 

indústries, serà comuna la presencia de residus aquosos i traces d'altres 

compostos en els tancs d'entrada, i en els tancs de residus.  

 

A més, el nitrogen que circularà per les canonades conté vapors dels distints 

dissolvents donada la naturalesa volàtil d'aquestes substàncies.    I per tant pot 

suposar un perill potencial de corrosió en les situacions de repòs de la 

instal·lació (quan no es produeixin càrregues ni descàrregues dels tancs), i més 

encara en situacions de condensació dels dissolvents al baixar les 

temperatures.    Així doncs, els materials de construcció i les mesures que es 

prenguin han de permetre que canonades i accessoris siguin suficientment 

resistents a la corrosió pels vapors dels dissolvents que circularan a través del 

circuit. 

 

Els dissolvents utilitzats pertanyen als grups de les parafines, els aromàtics, els 

alcohols, les cetones i els compostos halogenats.  La pressió de treball és 

l’atmosfèrica i la temperatura de treball és l'ambient, que oscil·la dels 35 ºC als -

5,5 ºC de mínima a l'hivern.    

H.4.4.  Selecció de les mesures contra la corrosió 

Com s'ha dit, l'objecte de disseny són les canonades i accessoris.  D'aquesta 

manera, es pretén aconseguir la prevenció de la corrosió en la selecció dels 

materials, i no tant en mesures operatives que influeixin en l'activitat que 

desenvolupa la indústria.    Així mateix, s'evita la selecció d'una purga contínua 

que evitaria que el nitrogen quedés estancat en les canonades al costat dels 

vapors dels dissolvents, ja que el consum de nitrogen i energètic seria elevat. 

 

Per a la selecció dels materials, es tenen compte els següents paràmetres dels 
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materials: 

− Propietats mecàniques i efecte de la temperatura 

− Resistència a la corrosió 

− Facilitat de fabricació 

− Disponibilitat 

− Cost 

Quant a les canonades, s’ha de tenir en compte la temperatura i la pressió de 

funcionament ja esmentades en l'apartat anterior, treballen l'aire lliure i sota 

tensions mecàniques.  A més, com circula el nitrogen amb vapors de 

dissolvents agressius diferents, i poden produir-se situacions de repòs es 

necessita un material molt resistent a la corrosió, s'ha escollit un acer de tipus 

austenític, concretament l'acer inoxidable 316, donat el seu baix contingut en 

carboni, i que el contingut en níquel li proporciona resistència enfront dels àcids 

orgànics i inorgànics diluïts no oxidants.  

 

Com els tancs estan fets d'acer al carboni, s’ha de tenir especial cura en les 

unions del tanc amb les canonades, utilitzant material aïllant per a evitar 

corrosió galvànica. 

 

Quant a les mesures de protecció de la corrosió ambiental, s’ha realitzar un 

tractament de la superfície mitjançant pintura exterior, resistent a les condicions 

ambientals típiques d'un polígon industrial (contaminació important per SO2). 

 

Pel que es refereix a les vàlvules de regulació de nitrogen, s'escollirà el material 

de les canonades d'un cos, cobriment del diafragma i seient idèntics al de les 

canonades.    S’han les vàlvules en les canonades de manera adequada per a 

evitar que els vapors condensin sobre elles.    Finalment, en l'elecció del 

material plàstic s’escull un material per al diafragma inert als vapors, 

concretament tefló. El segellat del seient més adient és la goma 

fluorocarbonada (FKM). 
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I. Selecció de components 
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I.1. Introducció 

 

Aquest annex s’ocupa de la selecció dels elements de la xarxa òptims pel 

funcionament del sistema d’inertització i venteig.  Concretament se seleccionen 

els dispositius d’inertització i recuperació de vapors, canonades, elements 

d’impulsió i dispositius auxiliars necessaris.  Per aquesta selecció s’analitza el 

comportament dels diferents dispositius, així com la resposta en situacions de 

risc discutida a l’annex K. 

 

En aquest annex cal tenir en compte les necessitats de nitrogen calculades a 

l’annex G i les corbes característiques de funcionament dels dispositius 

d’entrada i sortida de gas explicades a l’annex B.   

 

Finalment, es seleccionen els dispositius auxiliars necessaris pel correcte 

funcionament del conjunt de la instal·lació. 
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I.2. Dispositius d’inertització i recuperació de vapor 

 

La simulació realitzada per la selecció del col·lector idealitza el dispositiu 

d’inertització com una vàlvula de control ideal capaç de subministrar el cabal 

imposat per l’algoritme del controlador proporcional integral en funció de la 

pressió mesurada en un punt de la xarxa d’inertització.   

 

En realitat el dispositiu d’inertització i el de recuperació de vapor poden ser un 

regulador de pressió d’acció directa o pilotada, o una vàlvula de control no ideal.  

Per això, es pretén simular el comportament d’aquests dispositius en les 

mateixes condicions d’operació i comprovar com s’adapta cadascun d’ells a les 

condicions d’operació i seleccionar l’òptim. 

 

La resposta dels dispositius d’inertització a una demanda de nitrogen és funció 

del tipus d’element escollit.  Així, es seleccionen tres escenaris possibles 

d’acord amb el tipus de dispositiu i es fa el seu estudi comparatiu.  El 

procediment seguit consisteix en seleccionar els dispositius adequats a partir 

del catàleg del fabricant i prendre les seves característiques de funcionament 

per simular la corba de funcionament de la vàlvula.  A continuació s’estableixen 

les pressions de consigna dels diferents dispositius del tanc.  Finalment, es 

simula el funcionament de la xarxa de canonades en dues situacions de 

màxima demanda de nitrogen i s’estudia la seva resposta. 

 

En primer lloc, cal seleccionar els dispositius en funció de la demanda de 

nitrogen esperada d’acord a l’annex G, i els punts de consigna aproximats 

desitjats.  A continuació s’estableixen les pressions de consigna dels dispositius 

dels tancs.  El seu valor màxim és de 150 mbar, corresponent a la classificació 

atmosfèrica dels tancs.  Per tal d’evitar la interacció entre els dispositius durant 

la seva operació, s’ha de respectar un marge de pressió entre les consignes 

dels dispositius degut a la caiguda de pressió que experimenten els reguladors 

en passar el cabal de gas.   
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Les hipòtesis realitzades a les simulacions són les següents: 

- L’estudi del comportament de la resposta de la pressió es realitza sobre 

el tipus de col·lector en forma lineal ja que és aquest col·lector, tot i tenir la 

pitjor resposta, és el de menor metres de canonades; per tant, el més 

econòmic i la diferència de pressions entre els tancs no és molt diferent a 

les altres solucions. 

- La caiguda de pressió es caracteritza a partir de la selecció del regulador 

d’inertització adequat per a l’aplicació del catàleg d’un fabricant.  

Concretament, s’ha pres com a referència Emerson Process Management 

Regulator Division. 

- S’utilitzen dos dispositius d’inertització i dos de recuperació de vapor per 

les dues zones, per motius de seguretat i per subministrar adequadament el 

nitrogen. 

- Les zones 200 i 400 necessiten un total de 505 Nm3/h de nitrogen, per 

això si s’utilitzen dos dispositius, la capacitat de cadascun ha de ser com a 

mínim de 252,5 Nm3/h.   

- Les zones 200 i 400 s’ha de poder recuperar un total de 1081 Nm3/h de 

nitrogen d’acord a l’annex G, més la quantitat màxima d’entrada de nitrogen 

dels dispositius. 

- S’utilitza un reductor de pressió per evitar l’oscil·lació de pressió a 

l’entrada del dispositiu d’inertització i es manté al valor adequat al cabal 

corresponent per la vàlvula d’inertització.  Així, la pressió mínima de 

subministrament és de 3 bar de pressió, i si el reductor de pressió s’espatlla 

la pressió màxima és de 4 bar. 

- La pressió de consigna dels dispositius de venteig de buit s’estableix en 

el 20 mbar per evitar que els tancs es col·lapsin per buit, ja que són molt 

poc resistents a aquesta situació. 

- La pressió de consigna del venteig d’emergència es considera adequada 

a un valor de 130 mbar, per tal de deixar marge d’operació als altres 

dispositius, i prevenir sobrepassar la màxima pressió permesa en cas 
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d’emergència.  

- Els tres escenaris consisteixen en utilitzar vàlvules reguladores de 

pressió d’acció directa, d’acció indirecta i vàlvules de control. 

- Les dues situacions de màxima demanda consisteixen en què totes les 

bombes estan subministrant o traient dissolvent dels tancs i simultàniament 

es produeix una demanda màxima de nitrogen per variacions tèrmiques. 

 

I.2.2. Selecció de reguladors de pressió d’acció 
directa 

Les hipòtesis anteriors serveixen per escollir com a dispositiu òptim 

d’inertització de regulador d’acció directa el model Y692 de Fisher Regulators o 

similars.  El seu catàleg i les especificacions es troben a la carpeta del CD 

d’aquest annex.   

 

Aquest dispositiu amb un cos de la vàlvula de dues polsades i amb un orifici de 

pas de ¾ de polsada dóna un cabal de 285 Nm3/h de nitrogen amb una pressió 

entrada de 0,97 bar relatius i entre 16 i 83 mbar relatius de sortida, i té una 

caiguda de pressió de 14 mbar.  La sobrepressió de tancament s’estima en 1,8 

mbar per sobre de la consigna [Valve Concepts, 2004].   

S’assigna una pressió de consigna del dispositiu d’inertització de 48 mbar 

relatius.  Aquest valor s’agafa perquè ha de ser prou superior al de consigna de 

buit, i com menor sigui el seu valor, més estalvi de nitrogen s’aconsegueix, però 

es deixa prou marge superior als 14 mbar per la caiguda de pressió.  La seva 

corba d’operació es correspon a la típica dels dispositius d’acció directa.  

Concretament s’agafen uns valors característics i mitjançant el Matlab s’ajusta 

amb el mètode “Splines” la resta de punts corresponents a la corba, com es 

mostra la carpeta d’aquest apartat. 

 

La selecció de la consigna de la recuperació de vapor i el venteig normal es fa 

en funció de la seva caiguda de pressió.  Si és d’acció directa, la caiguda de 

pressió pot arribar als 52 mbar perquè deixi passar la quantitat adequada.  El 
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dimensionat d’aquests dispositius es realitza en funció de les necessitats de 

venteig calculades a l’annex G, 1081 Nm3/h, i el flux màxim que deixen passar 

el regulador Y962 de pas de nitrogen, concretament deixa passar un total de 

637 Nm3/h, si el dispositius d’inertització en cas de funcionament erroni de la 

vàlvula reductora de pressió i entra a 3 bar relatius, com es mostra a la carpeta 

de selecció de vàlvula d’inertització, cabal màxim.  Així, es disposen dues 

vàlvules recuperadores de gas de 1180 Nm3/h. 

 

Així, se selecciona el regulador R66 amb un cos de quatre polsades i permet el 

pas de suficient nitrogen amb una sobrepressió d’entre 17 i 34 mbar, per això 

és necessari deixar suficient marge de pressió superior per evitar la interacció 

entre les vàlvules.  La consigna del dispositiu de recuperació de vapor 

s’estableix en 69 mbar relatius i la del dispositiu de venteig normal és de 100 

mbar relatius. 

 
Prelativa 

(Pa) 

Pobert màx 

cabal (Pa) 
Cabal màxim (Nm3/h) 

Palleuj buit 2000 - - 

Pentr N2 4800 -1400 285 

Precup N2 6900 +5200 1180 

Pventeig 10000 - - 

Pemergen 13000 - - 

Taula I.1-. Pressions de disseny i dispositius per a 
reguladors de pressió d’acció directa 

 

I.2.3. Selecció de reguladors de pressió d’acció 
pilotada 

Les hipòtesis serveixen per escollir com a dispositiu òptim d’inertització de 

regulador d’acció pilotada el model ACE 95 de Fisher Regulators o similars.  El 

seu catàleg i les especificacions es troben a la carpeta del CD d’aquest annex.   

 

Aquest dispositiu amb un Cv de 7,5 i una pressió d’entrada de 1,72 bar relatius 
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permet el pas de 265 Nm3/h de nitrogen.  Aquestes vàlvules permeten el pas 

d’entre el 5 i el 70% del cabal amb una caiguda de pressió de només 1,2 mbar.  

La sobrepressió de tancament s’estima en 1,8 mbar per sobre de la consigna 

[Valve Concepts, 2004].   

 

S’assigna una pressió de consigna del dispositiu d’inertització de 35 mbar 

relatius.  Aquest valor s’agafa perquè ha de ser prou superior al de consigna de 

buit, i com menor sigui el seu valor, més estalvi de nitrogen s’aconsegueix, però 

es deixa prou marge superior als 1,2 mbar per la caiguda de pressió.  La seva 

corba d’operació es correspon a la típica dels dispositius d’acció pilotada.  

Concretament s’agafen uns valors característics i la resta de punts 

corresponents a la corba. 

 

La selecció de la consigna de la recuperació de vapor i el venteig normal es fa 

en funció de la seva caiguda de pressió.  Com és d’acció pilotada, la caiguda 

de pressió és molt menor a la d’acció directa.  El dimensionat d’aquests 

dispositius es realitza en funció de les necessitats de venteig calculades a 

l’annex G, 1081 Nm3/h, i el flux màxim que deixen passar el regulador ACE95 

de pas de nitrogen, concretament deixa passar un total de 500 Nm3/h, si el 

dispositius d’inertització en cas de funcionament erroni de la vàlvula reductora 

de pressió.  Així, es disposen dues vàlvules recuperadores de gas de 1040 

Nm3/h. 

 

Així, se selecciona el regulador 66 RR amb un cos de tres polsades que permet 

el pas de suficient nitrogen amb una sobrepressió no superior als 17 mbar per 

una consigna d’entre 62 i 138 mbar, per això és necessari deixar suficient 

marge de pressió superior per evitar la interacció entre les vàlvules.  La 

consigna del dispositiu de recuperació de vapor s’estableix en 85 mbar relatius i 

la del dispositiu de venteig normal és de 100 mbar relatius. 
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Prelativa 

(Pa) 

Pobert màx 

cabal (Pa) 

Cabal màxim 

(Nm3/h) 

Palleuj buit 2000 - - 

Pentr N2 3500 -120 500 

Precup N2 8500 +1700 1040 

Pventeig 10000 - - 

Pemergen 13000 - - 

Taula I.2-. Pressions de disseny i dispositius per vàlvules 
reguladores pilotades 

 

I.2.4. Selecció de vàlvules de control 

Les vàlvules de control s’han explicat a l’annex B.  Tots els resultats obtinguts 

són per a un sistema de control ideal, capaç de mesurar la qualsevol 

disminució de pressió que es produeix i donar el cabal que correspon al de 

l’algoritme de control.   

 

Tot i que no s’ha pogut realitzar la simulació real de les vàlvules de control, es 

donen uns marges de seguretat pel seu disseny.  Les vàlvules de control 

permeten un control més ajustat del cabal que passa a través seu, amb una 

relació entra cabal mínim i màxim controlat que oscil·la entre 20 i 300, segons 

el disseny del cos de la vàlvula de control. 

 

Aquest millor ajust al cabal permet un millor control al voltant del punt de 

consigna, canviar els punts de consigna i aplicar sistemes de control avançat.  

El sistema de control avançat permet un millor control de la pressió del sistema, 

tant on line com off-line, monitoritzar les variables que poden conduir a 

problemes de control o variacions de la pressió, i ajustar en cada moment la 

pressió de consigna d’entrada i sortida dels dispositius per l’estalvi de nitrogen, 

com s’explica a l’apartat J.3. 

 

Igualment, s’analitzen aquests dispositius com a elements de control per a 

l’entrada de gas d’inertització i recuperació de vapor.  Per motius de seguretat i 
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funcionament, s’agafa prou marge respecte els reguladors de venteig normal i 

d’emergència.  Els punts de consigna de les vàlvules d’inertització i venteig 

s’agafen de forma idèntica als reguladors de pressió pilotats. 

 

Així, les quatre característiques importants que defineixen una vàlvula de 

control són la seva capacitat, la corba característica, el camp de control i la 

recuperació de pressió.  Els paràmetres calculats per aquesta aplicació d’acord 

amb Chopey (2004, 19.28), són els següents: 

 

Dispositiu Cv R Pmín-Pmax (Pa) 
Qmín-Qmax 

(m3/h) 

Vàlvula entrada 

N2 
10,8 Igual percentatge 

106100-

105800 
20-100 

Vàlvula entrada 

N2 
64,7 Igual percentatge 

106100-

105800 
100-600 

Vàlvula sortida N2 109 Igual percentatge 
111300-

111600 
60-1040 

Vàlvula sortida N2 218 Lineal 
111300-

111600 
1040-2080 

Taula I.3-. Característiques de les vàlvules de control 

 

Donades les característiques del sistema, les vàlvules de control més adients 

són aquelles que tenen una gran camp de control de cabal (“rangeability”), a 

baix preu, i d’aplicació a serveis generals.  Per això, s’escullen les vàlvules de 

papallona, les vàlvules d’obturador cilíndric o esfèric [Driskell, 1983]. 

 

Els resultats dels tres tipus de control es mostren a les figures de les pàgines 

següents, a la carpeta d’aquest apartat estan detallats els arxius dels resultats.  
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Evolució de la pressió als tancs per a reguladors d'acció directa
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Figura I.1-. Evolució de la pressió als tancs en condicions de màxima demanda amb un regulador d’acció directa 
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Evolució de la pressió per a un regulador d'acció directa  sense acció proporcional
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Figura I.2-. Evolució de la pressió als tancs per una demanda màxima amb un regulador d’acció directa simple 
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Evolució de la pressió per una vàlvula de control
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Figura I.3-. Evolució de la pressió als tancs en condicions de màxima demanda per a una sistema amb vàlvules de control 
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I.3. Selecció dels dispositius de control 

Com mostra l’apartat anterior, les vàlvules de control i els reguladors de pressió 

poden donar una resposta adequada a les necessitats del sistema d’inertització i 

venteig.  La selecció final dels dispositius depèn de les seves característiques, els 

seus avantatges i inconvenients que s’exposen a continuació. 

 

Per una banda les vàlvules de control permeten controlar el punt de consigna i la 

resposta dinàmica del sistema d’inertització front a les condicions variants del 

sistema.  El correcte disseny del sistema de control permet controlar la pressió al 

voltant del punt de control desitjat sense la caiguda de pressió característica dels 

reguladors.   

 

Les vàlvules de control poden integrar-se en un sistema de control avançat pel parc 

d’emmagatzematge, si interessa aconseguir una automatització total de la planta.  

Aquest sistema permet optimitzar l’ús de nitrogen a la planta a partir de les 

operacions previstes i mantenir la pressió dins de condicions segures.  A més, 

permet automatitzar les operacions de posada en marxa de la instal·lació, operació 

en cas d’avaries.  A més a més, facilita la detecció d’anomalies en el funcionament 

del sistema.   

 

Les vàlvules de control poden estalviar el nitrogen consumit per mitjà de la 

disminució del punt de consigna, ja que el seu refinament és menor que les vàlvules 

reguladores de pressió. 

 

Ara bé, els inconvenients del sistema de control pels dispositius d’inertització i 

recuperació són el relatiu cost superior, la dependència de l’electricitat i la major 

probabilitat de fallida del seus components. 

 

Els reguladors de pressió són escollits en molts casos per la seva simplicitat i 

compactació, ja que tenen poques parts mòbils.  Igualment, tenen una resposta 

ràpida i són capaços de donar una resposta mantinguda davant una pertorbació.  A 

més a més, són econòmics, fiables i no necessiten una font de corrent extern pel seu 
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funcionament.   

 

Per contra, els reguladors presenten l’inconvenient de tenir una resposta dinàmica 

fixa i la impossibilitat de fer ajustos excepte el punt de consigna.  També és molt 

difícil predir el seu funcionament en condicions dinàmiques durant l’etapa de disseny 

perquè no s’ha estandaritzat la terminologia respecte el seu funcionament i cada 

fabricant té el seu propi codi de funcionament.  Els reguladors presenten limitacions 

amb fluids corrosius i temperatures extremes i estan afectats adversament per 

caigudes de pressió petites.  Addicionalment, els reguladors pilotats necessiten una 

caiguda de pressió mínima pel seu funcionament i tenen una caiguda de pressió 

característica que fa variar les variables controlades en algun grau, segons la seva 

banda proporcional. 

 

Els problemes dels reguladors de pressió respecte el seu dimensionat és més 

significatiu que en el sistema de control de pressió perquè la seva capacitat de 

controlar cabals molt diferents (“rangeability”) és inferior.  Els reguladors de pressió 

dimensionats per sota d’especificació provoquen greus problemes d’operació perquè 

es poden disparar contínuament els dispositius de venteig i buit, amb el 

corresponent excés de pressió i l’entrada d’aire.  Un sistema sobredimensionat pot 

causar un sobredisparament dels punts de consigna.  Les vàlvules d’inertització són 

més tolerants al sobredimensionat que les de venteig.  El sobredimensionat de la 

vàlvula de recuperació de vapor pot augmentar el cost del sistema i provocar la 

disminució de la pressió per sota del punt de consigna i provocar l’actuació de la 

vàlvula d’inertització. 

 

 

Per això, la decisió final del sistema d’inertització i venteig és un compromís de 

l’inversió total i la facilitat de control de la planta.  Per això, si el cost del sistema de 

control no és excessivament superior als reguladors de pressió s’opta pel primer 

sistema per la millor controlabilitat i facilitat d’operació del sistema. 

 

L’annex M recull la selecció i dimensionat final dels dispositius. 
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I.4. Relació de components necessaris del sistema 

d’inertització 

 

És necessari plantejar la instal·lació i el dimensionat dels components necessaris pel 

correcte funcionament de la instal·lació.  En els següents apartats es descriuen els 

elements principals. 

 

El mètode d’unió dels accessoris i les canonades és, en principi, mitjançant la 

soldadura a topall.  Els avantatges d’aquest tipus de soldadura és que facilita 

l’obtenció d’un sistema sense fugues, d’estètica atractiva, permet una aplicació 

senzilla de qualsevol aïllament i és més econòmic.  Com el material és acer 

inoxidable de la sèrie 300, el sistema més recomanable de soldadura és per arc amb 

protecció gasosa [Bilurbina et al, 2003, p. 196].   

 

S’utilitzen canonades de diàmetre intern de quatre polzades de dimensions 

estandaritzades per la construcció del col·lector.  El càlcul de l’espessor mínim es 

realitza d’acord amb la norma anglesa BS 3351, que normalment cobreix les 

canonades per a la indústria del petroli, però també s’utilitza per a la indústria 

química de manera satisfactòria [Kentish, 1982, p. 103].  El resultat d’espessor 

obtingut es compara amb el de la norma BS 806.  El càlcul de l’espessor mínim es fa 

per a una pressió màxima cinc vegades superior a la normal d’operació.  D’aquesta 

manera, l’espessor mínim de la canonada ha de ser 5,8 mm.  Les canonades de 

diàmetre superior a dues polzades s’acostumen a unir mitjançant soldadura [Walas, 

1990, p. 129].  La longitud total de les canonades és de 180 metres aproximadament, 

per a les zones 200 i 400.   

 

Per a la zona 300 s’escull un diàmetre de tres polzades d’espessor mínim igual a 

l’anterior i una longitud total de 60 metres aproximadament.  El material de les 

canonades s’escull en acer 316 per la corrosió del metall amb el vapor de dissolvent 

emmagatzemat. 

 

El càlcul de la dilatació tèrmica de la canonada d’acer per a les temperatures de 
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funcionament es calcula a partir de la fórmula donada per la norma BS 806 [Kentish, 

1982, p. 103].  Considerant la temperatura mínima de 0ºC, i una màxima de 30ºC, 

l’expansió resultant és de 0,165 mm per metre de longitud de canonada. 

 

En el disseny de les canonades s’ha de tenir en compte que les longituds dels trams 

han de ser el més petites possibles, per obtenir un traçat econòmic.  Tanmateix, 

s’han de considerar els següents aspectes: 

- La flexibilitat inherent del sistema de canonades és elevada gràcies a la forma 

constructiva de la xarxa i a la poca dilatació tèrmica a què està sotmesa la 

canonada.  Per això, no és necessària la instal·lació d’accessoris especials 

per absorbir la dilatació. 

- Quant el disseny dels suports de les canonades es considera la possibilitat de 

suportar les canonades en estructures locals donat que únicament travessa 

les zones de tancs una canonada.  Els suports s’han de situar a prop de les 

vàlvules o altres components del sistema amb la finalitat de disminuir els 

esforços flectors a la canonada.  Les canonades per aire acostumen a 

recolzar-se per sota i no aniran penjades.  Per les canonades inclinades 

s’acostuma a utilitzar un suport ajustable com ara un tensor.  Els suports han 

de seleccionar-se perquè siguin el més econòmics possibles.  El criteri 

seleccionat per la distància entre suports és el de la fletxa admissible; d’acord 

amb la regla empírica pels trams rectes s’utilitza una distància de 5 metres 

[Kentish, 1982, p. 285].   

- La inclinació de les canonades ha de permetre la circulació dels condensats 

cap els tancs.  La inclinació mínima recomanada per les instal·lacions d’aire 

comprimit és de 1/100 si la direcció és en la direcció de flux.  Com en aquest 

cas aquest requisit no es compleix, s’utilitza una inclinació de les canonades 

de 1/50. [Kentish, 1982, p. 88] 

- La longitud mínima de canonada recta entre dos accessoris perquè no 

augmenti la pèrdua de càrrega respecte a la que tenen els dos accessoris per 

separat és de L/D > 3. [Blevins, 2003, p. 70] 

- S’han de connectar a terra les canonades per evitar l’acumulació d’electricitat 

estàtica. 
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Els manòmetres s’instal·len en aquells punts en què és necessari controlar la pressió, 

concretament a l’entrada i la sortida de les vàlvules d’inertització i venteig, i els 

diferents tancs.  Tot i això, s’ha de considerar que aquests instruments són punts de 

fuga del sistema, i cal reduir-los en la mesura de les possibilitats. 

 

 

La Instrucció Tècnica Complementària MIE APQ1, referent a l’ emmagatzematge de 

líquids inflamables i combustibles exposa la necessitat d’instal·lar l’analitzador 

d’oxigen en el sistema d’inertització dels tancs, a l’article 27.  D’aquesta manera, es 

considera la instal·lació de tants analitzadors d’oxigen fixos en el sistema com zones 

té el parc d’emmagatzematge.  El tipus d’analitzador més utilitzat és l’analitzador 

electroquímic, per ser compacte, de resposta ràpida i selectiu.  Igualment, en poder 

instal·lar-se directament en la corrent que es vol mesurar, no és necessari un 

sistema de transport i condicionament de les mostres.  L’analitzador d’oxigen en 

gasos en cel·la de zirconi s’aplica àmpliament gràcies a la seva precisió, 

manteniment reduït i ampli rang de mesura [Ollero i Fernández, 1997, p. 414]. 

 

 

Per recollir el dissolvent condensat a les canonades degut a les variacions tèrmiques 

són necessaris dispositius de purga de líquid a les canonades.  A l’annex J es 

calcula la quantitat màxima de condensat és elevat si es consideren els extrems 

màxims de temperatures.  Ara bé, cal tenir en compte que aquest cabal de 

condensats no és constant i que la pressió interna del sistema és molt baixa.  Per 

aquest motius, la instal·lació sistemàtica de purgadors en el sistema pot ser un 

problema i s’ha decidit resoldre part del problema dels condensats amb el disseny de 

les canonades.  En qualsevol cas, s’utilitza un purgador situat al punt més baix de tot 

el sistema per tal d’eliminar el líquid que vagi a parar a aquest punt. 

 

 

Per conduir el venteig al tractament criogènic és necessari un compressor rotatori 

d’anell líquid [Ulrich, 1984, p. 120].  Aquest tipus de compressor és bo pel servei de 

buit.  És capaç de treballar a cabal variable, té un cost moderat i existeixen models 
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capaços de treballar de forma compatible amb gasos corrosius.  Per evitar l’entrada 

de vapor de dissolvents orgànics que pugui malmetre el compressor cal instal·lar 

prèviament un condensador de líquid i un filtre.  El cabal màxim de nitrogen que ha 

de succionar és de 1258 Nm3/h.  Com aquest cabal és molt elevat respecte al 

ventejat en condicions de funcionament normal, al voltant dels 60 Nm3/h, s’han 

d’instal·lar dues o més unitats de capacitat inferior.   

 

De forma alternativa al compressor s’utilitza la capacitat de condensació de la 

criogènica per generar el buit al corrent de gas refredat, ja que la diferència de 

pressió entre el parc de tancs i la criogènica és suficient per conduir el venteig, com 

es justifica a l’annex M. 

 

S’instal·la a cada tanc una vàlvula de pressió-buit dimensionades d’acord amb les 

necessitats mostrades a l’annex G i la vàlvula de pressió tindrà incorporat el seu 

propi apagaflames. 

 

Les vàlvules de recuperació de vapor i les d’inertització s’instalen tal com s’ha vist en 

l’apartat anterior i seguint els criteris exposats en aquest apartat. 
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