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J.1. Introducció 

El projecte consisteix en la implantació del sistema d’inertització del parc 

d’emmagatzematge de dissolvents orgànics.  A l’annex C es descriuen les 

característiques de la instal·lació.  Aquest annex té per objectiu avaluar les 

implicacions ambientals de la fase d’implantació i operació del projecte. 

 

La situació actual consisteix en un parc d’emmagatzematge format per quaranta-dos 

tancs atmosfèrics de sostre fix oberts a l’atmosfera que contenen dissolvents 

orgànics.  Això suposa una emissió constant de vapors cap a l’entorn.  La instal·lació 

del sistema d’inertització i posterior recuperació dels vapors té per objectiu la 

reducció dels compostos volàtils emesos durant l’emmagatzematge dels dissolvents 

i la seva càrrega i descàrrega, ja que els vapors i el nitrogen recollits són 

posteriorment tractats en l’equip de condensació criogènica per l’eliminació dels 

contaminants.  El medi potencialment afectat pel projecte és l’entorn de l’empresa, el 

polígon industrial al que pertany i el municipi amb què limita.  En el punt de control 

d’hidrocarburs totals situat més a prop de l’emplaçament, Sant Celoni, s’ha mesurat 

aquest contaminant per sota dels límits establerts a la legislació citada a l’apartat 

J.2.1.  

 

Els altres residus generats durant la fase d’explotació del projecte són els 

condensats a les canonades dels col·lectors que cal recollir i conduir a un lloc 

adequat per la seva recuperació o eliminació.  Igualment, cal considerar altres 

residus com les pintures que cal aplicar per mantenir les canonades protegides, els 

elements de recanvi dels dispositius del sistema d’inertització, així com l’energia 

consumida durant el funcionament dels equips elèctrics. 

 

Durant la fase d’implantació, cal considerar que els residus emesos són poc 

significatius per la naturalesa del projecte, però es pot identificar la generació dels 

residus propis de la construcció de la xarxa de canonades, i abocaments de líquids 

contaminants com lubricants i altres hidrocarburs, l’alteració de la qualitat de l’aire 

deguda a l’emissió de pols, partícules i gasos, i l’emissió de soroll. 
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J.2. Emissions atmosfèriques 

Els dissolvents orgànics són compostos volàtils que s’utilitzen sols o combinats amb 

altres compostos per tal de dissoldre matèries primeres, productes o materials 

residuals.  El reial decret 952/1997, de 20 de juny, classifica els dissolvents com a 

compostos perillosos, d’acord amb l’aprovat per la decisió 94/107/CE, del Consell, 

de 22 de desembre.  Els compostos orgànics volàtils contribueixen a la formació 

d’ozó troposfèric, i per tant són contaminants atmosfèrics. 

 

Actualment, la legislació no preveu límits d’emissió per als compostos orgànics 

volàtils en la indústria de reciclatge de dissolvents.  Únicament existeix la Directiva 

1999/13/CE d'11 de març de 1999 sobre la limitació de les emissions de compostos 

orgànics volàtils (COV's) degudes a la utilització de dissolvents orgànics en 

determinades activitats i instal.lacions, aplicable només a determinades instal·lacions. 

 

Els límits d’inmissió estan establerts en el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que 

es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient 

atmosfèric.  Estableix que els hidrocarburs totals, expressats en hexà, no poden 

superar els 280 mg/m3 durant 30 minuts i els 140 mg/m3 durant 24 hores.  Els valors 

d’aquest contaminant han estat derogats pel Reial Decret 1073/2002, de 18 

d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació amb el 

diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i 

monòxid de carboni, però són els únics que es poden agafar com a referència. 

 

El càlcul de les emissions i el nivell d’inmisió dels compostos orgànics volàtils es 

realitza a partir del programa TANKS de l’agència de protecció del medi ambient dels 

Estats Units.  Concretament es vol conèixer la quantitat estalviada, en aquest sentit 

tots els col·lectors d’inertització proposats són equivalents quant al nivell d’emissions 

estalviat.  Únicament es diferencia respecte el punt de consigna dels dispositius dels 

tancs. 

 

El programa Tanks s’aplica tenint en compte les condicions meteorològiques de la 

zona, les dades dels tancs i les dades de les substàncies, donades a l’annex C.  A la 
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carpeta d’aquest annex, es donen els fitxers utilitzats i els resultats es mostren a la 

Taula J.1.  Aquestes dades mostren les emissions a l’atmosfera considerant el 

segon pitjor dels casos, que els tancs estiguin plens d’acetona, ja que es desconeix 

la composició real dels dissolvents dels tancs, oberts a l’atmosfera amb una alçada 

mitjana anual de dissolvent del noranta per cent.  S’ha considerat que l’estat de la 

pintura és bo i els tancs estan pintats de color blanc.  Les dades obtingudes només 

tenen en compte el transvassament dels tancs i les variacions tèrmiques dels tancs 

oberts a l’atmosfera.  

 

Identificació tanc 
Emissió atmosfera 

(kg acetona/(any·tanc)) 

T-201 a T-204 853,7 

T-205 T-206 889,9 

T-207 706,3 

T-208 886,5 

T-209 856,4 

T-210  715,5 

T-211 i T-212 854,4 

T-213 a T-216 663,7 

T-301 a T-316 271,7 

T-401 a T-408 1065,6 

T-409 i T-410 1033,5 

Taula J.1-. Emissions en kg d’acetona a l’any 

 

De les dades anteriors, es dedueix que si els tancs estiguessin plens d’acetona i 

oberts a l’atmosfera gairebé el cinquanta per cent del producte que hi passa.  Aquest 

càlcul correspon al pitjor cas possible i no és representatiu de la realitat, però permet 

aproximar fins a quin punt són importants les pèrdues en els tancs oberts, i com el 

tancament de l’espai vapor evita l’escapament dels vapors. 

A continuació es calculen les emissions degudes a fuites del sistema.  Aquestes 

fuites són funció de la pressió interior dels tancs i el diàmetre equivalent de les fuites 

dels tancs.  Per això, s’ha considerat el flux de pas a través d’un forat de diàmetre 
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equivalent al de les fuites per a un fluid compressible.  El resultat de les fuites anuals 

en funció del diàmetre equivalent de fuites per a diferents pressions interiors del 

sistema es mostra a la Figura J.1. 

Relació entre emissions de nitrogen per cada diàmetre equivalent d'escapament i per cada diferència 
de pressió
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Figura J.1-. Volum anual d’emissió de nitrogen a través dels forats de les fuites en funció del 
diàmetre equivalent i la pressió relativa (en Pa) a l’interior dels tancs 

El càlcul realitzat es mostra al full de càlcul “càlcul de fuites.xls” de l’annex.  De la 

Figura J.1 s’extreu la conclusió que per reduir les fuites anuals convé mantenir la 

pressió interior dels tancs prou baixa i disminuir el diàmetre equivalent de les fuites 

mitjançant el seu correcte segellat. 

 

 

Tanmateix és interessant el càlcul del volum de nitrogen estalviat mitjançant 

l’aprofitament de la variació de pressió a l’interior dels tancs.  Com més variació de 

pressió relativa es permet, més volum de nitrogen es pot acumular, i l’espai de vapor 

serveix com a font i destí del nitrogen aprofitable per a operacions posteriors. 

 

Al llibre de càlcul “Demosecologia.xls” s’ha implementat un algoritme per trobar el 

nitrogen estalviat degut a la variació de pressió permesa a l’interior dels tancs a 

partir de les operacions previstes al parc de tancs de les zones 200 i 400 recollides a 



   
Annex J. Avaluació de l’impacte ambiental  Pàg. 9 de 94 
  
 

 

l’annex C. 

 

El percentatge d’omplerta i la diferència de pressions permesa influeixen en el volum 

de nitrogen estalviat; per això, s’han realitzat diferents hipòtesis de càlcul.  El 

percentatge d’omplerta dels tancs ha estat bé un valor aleatori, bé un valor del 

setanta per cent de la capacitat total o bé un noranta per cent de la capacitat total. 

 

Així, per cada valor de percentatge d’omplerta i diferència de pressió de consigna 

s’han simulat les entrades i sortides de les bombes per a deu anys i s’ha calculat el 

volum de nitrogen estalviat degut a la diferència de pressió permesa entre l’entrada 

de gas i el venteig de pressió.  Els resultats obtinguts es troben al llibre de càlcul, i la 

Figura J.2 il·lustra els resultats obtinguts. 
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Figura J.2-. Volum de nitrogen estalviat anualment degut per la diferència de la pressió de 
consigna del dispositius d’inertització i venteig 

 

A partir del volum de fuites de nitrogen anual i el volum de nitrogen estalviat degut a 

la diferència de pressions de consigna es pot calcular els punts de consigna òptims 

per tal d’estalviar el màxim de nitrogen, donat un diàmetre equivalent de fuita del 

sistema de tancs.  Per això, es calcula el volum de nitrogen estalviat i el volum de 

fuites a partir de la pressió de consigna d’inertització i de venteig de pressió i el 
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diàmetre equivalent.  El llibre de càlcul “Estalvinitrogen.xls” dóna el resultat 

d’aquesta operació.  

 

Les conclusions que s’extreuen són les següents: 

- Donada una pressió de consigna d’inertització, en augmentar el diàmetre 

equivalent de fuites, la pressió òptima de venteig varia.   

- A partir d’un diàmetre equivalent de fuites donat, no es pot estalviar nitrogen 

per a qualsevol pressió de consigna d’inertització o venteig.  En qualsevol cas, 

com menor sigui la pressió de consigna menor és la pèrdua de nitrogen. 

 

Les figures següents mostren el volum anual de nitrogen estalviat o es fuita en funció 

de les pressions d’entrada i venteig. 
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Figura J.3-. Volum de nitrogen estalviat anualment en funció de la pressió de la pressió de 
venteig i per a diferents pressions d’inertització i un diàmetre equivalent de fuita de  0,002 m 

 



   
Annex J. Avaluació de l’impacte ambiental  Pàg. 11 de 94 
  
 

 

-300000

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Pressió relativa màxima (Pa)

Vo
lu

m
 d

e 
ni

tr
og

en
 (m

3 /a
nu

al
)

500 0,005
1000 0,005
1500 0,005
2000 0,005
2500 0,005
3000 0,005
3500 0,005

 

Figura J.4-. Volum de nitrogen estalviat anualment en funció de la pressió de la pressió de 
venteig i per a diferents pressions d’inertització i un diàmetre equivalent de fuita de  0,005 m 
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Figura J.5-. Volum de nitrogen estalviat anualment en funció de la pressió de la pressió de 
venteig i per a diferents pressions d’inertització i un diàmetre equivalent de fuita de  0,01 m 
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Figura J.6-. Volum de nitrogen estalviat anualment en funció de la pressió de la pressió de 
venteig i per a una pressió d’inertització de 2500 Pa relatius per a diferents diàmetre 

equivalents 

 

 

A continuació, es fan algunes recomanacions per evitar fuites i la fallida del sistema 

d’inertització i recuperació de vapor: 

- Les emissions per fuites dels tancs es disminueixen mitjançant el segellat 

d’obertures a l’exterior i l’ús de juntes de polímers adequats resistents a la 

corrosió.  A més a més, els seients de les vàlvules han de ser plans i tous per tal 

de facilitar el seu tancament i evitar l’emissió a l’atmosfera.  Les unions de 

canonades soldades són les que tenen menor cabal de fuites. 

- Les boques d’home han d’estar tarades a una pressió adequada i amb un bon 

tancament que eviti la seva obertura i les fuites durant el funcionament normal 

dels tancs i en casos de forts vents. 

- L’emissió de vapors a través de fuites es redueix amb la disminució de la 

pressió de consigna de l’interior dels tancs.  No és recomanable una pressió 

propera al buit per la poca resistència dels tancs a aquesta condició i la possible 

entrada d’oxigen al seu interior que provoca problemes de seguretat i corrosió. 
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- Es poden produir emissions importants per la fallida constant del sistema de 

control de pressió.  Per això, cal seguir una estratègia de control adequada, amb 

punts de consigna separats per evitar la interacció de les vàlvules, i fins i tot, amb 

un sistema de control que permeti controlar si hi ha alguna anomalia en el 

sistema i actuar immediatament per la seva resolució. 

- És convenient l’establiment de procediments de manteniment dels dispositius 

instal·lats per revisar el seu correcte funcionament i evitar que es quedin en 

posició oberta les vàlvules de venteig normal o en posició tancada les vàlvules 

d’inertització i recuperació de vapors.  Això és motiu de l’entrada d’aire exterior i 

l’emissió contínua de vapors.  Aquesta fallida es pot produir per l’acumulació de 

dipòsits a les vàlvules que impedeix el seu correcte tancament, o per la 

condensació de vapors a les juntes que impedeixen la seva obertura. 

- Si la pressió de consigna es disminueix poc abans de realitzar activitats de 

manteniment en el tanc es redueixen les emissions, però per aquest fi cal un 

sistema de control de pressió capaç de variar la consigna, i per tant no és 

possible mitjançant reguladors automàtics de pressió. 

- És important la instal·lació de drenatge de líquid a les canonades per evitar la 

seva acumulació i el conseqüent falsejament de la pressió mesurada i 

l’obstrucció del pas del gas.  A més, cal assegurar el correcte dimensionament de 

totes les canonades i evitar estretaments que impedeixen la circulació del gas 

entre els tancs. 

- El sistema de control de pressió ha de ser capaç de mantenir la pressió en els 

límits de funcionament dels dispositius d’inertització i recuperació de vapor, per 

tant ha de tenir suficient estabilitat per evitar l’obertura dels sistema de venteig de 

pressió. 

- És fonamental que el sistema de recuperació de vapor sigui robust per evitar 

l’obertura del sistema de venteig de pressió.  Per això, és necessària la 

instal·lació d’un compressor elèctric amb una font d’alimentació segura connectat 

a la línia de recuperació de vapor. 
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- La instal·lació d’una vàlvula de recuperació de vapor i una vàlvula 

d’inertització redundants en paral·lel amb les principals és una alternativa per 

augmentar la seguretat del sistema i prevenir les emissions.  

 

Les recomanacions anteriors estan condicionades pel sistema finalment implantat, i 

la seva aplicació és una funció de compromís de la seguretat, controlabilitat i 

emissions amb el cost final de la instal·lació. 
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J.3. Emissions líquides 

 

Les emissions líquides regulars són les condensacions dels vapors a les canonades, 

que són purgades i eliminades als tancs de residus o recuperades pel seu 

tractament, i les condensacions dels vapors del cabal de sortida a la criogènica.   

 

Respecte a les primeres, la seva quantitat és poc significativa, però és molt 

important evitar l’acumulació del líquid als col·lectors perquè pugui passar el nitrogen 

entre els tancs.  A continuació es calcula la quantitat mitjana de condensats generats 

al llarg de la canonada central d’unió dels tancs pel posterior disseny d’un purgador 

per drenar-los. 

 

Pel càlcul dels condensats s’utilitzen les dades meteorològiques i de les substàncies 

emmagatzemades.  El volum de condensat màxim que es produeix a l’interior de les 

canonades centrals es calcula a partir de la substància més desfavorable, i la 

màxima disminució de temperatura que s’ha produït en els darrers anys.  Les 

hipòtesis realitzades són les següents: 

- El diàmetre de les canonades és de 0,1016 m, i una tenen una longitud total 

de 180 m.  

- La màxima disminució de temperatura es pren com aquella registrada en 

2002 com la diferència entre els 28,6 ºC i 22,4 ºC, i s’agafa una fictícia 

màxima com la diferència màxima entre les mitjanes mensuals de les 

temperatures promitjades entre el 1998 i el 2002, que oscil·la entre 21,7 ºC i -

2,8ºC. 

- S’utilitza una pressió interior inicial dels tancs de 106100 Pa. 

- El dissolvent més desfavorable és el clorur de metilè, amb unes constants 

d’Antoine per la pressió de vapor de A= 7,409, B= 1325,9 i C = 252,6 (amb la 

pressió en mmHg i la temperatura en graus centígrads.  

- S’aproxima el gas com a gas ideal i s’utilitza l’equació de gas ideal, la llei de 

Dalton i la de Henry pel tractament de la mescla de nitrogen amb vapor dels 

dissolvents.  A l’apartat G.1.2 es detallen les bases teòriques per aquest 

càlcul. 
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D’aquesta manera, la massa de clorur de metilè condensat per a la variació de 

temperatura màxima és de 446,6 g i per a la fictícia és de 1098,8 g.  Considerant 

aquestes quantitats, és necessari introduir purgadors de condensat per evitar 

l’acumulació de líquid a les canonades. 

 

Les emissions líquides de la criogènica són més importants que els condensats a la 

xarxa, i es retornen bé als tancs de producte a tractar o bé residus.  Cal recordar, 

que es tracta d’una corrent saturada en els diversos dissolvents de la xarxa, i la 

dificultat de separar-los pot justificar la conducció al tanc de residus. 

 

Finalment, cal considerar també altres emissions líquides com poden ser lubricants, 

aigües de neteja o residus de pintures de manteniment de les canonades. 
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J.4. Conclusions 

 

La implantació d’aquest projecte comporta les emissions pròpies de les escomeses a 

una indústria que cal reduir amb les mesures oportunes.  Ara bé, la motivació 

principal és la reducció d’emissions atmosfèriques durant la fase d’explotació del 

parc d’emmagatzematge de dissolvents. 

 

El sistema d’inertització i recuperació de venteig redueix l’emissió de vapors orgànics 

volàtils respecte els tancs oberts a l’atmosfera.  Tot i que no existeixen regulacions 

que afectin aquesta indústria respecte a les emissions d’aquests compostos a 

l’atmosfera és convenient controlar-les per futures restriccions respecte aquests 

contaminants. 

 

És important realitzar un seguiment de les emissions a partir de l’estudi del 

comportament del sistema de control de pressió dels tancs.  Si s’obren contínuament 

els elements de venteig normal, es produeixen emissions importants de vapor i 

despesa de gas per la necessitat d’inertitzar novament l’espai vapor contra la 

possible entrada d’oxigen anterior.  Igualment, cal vigilar les emissions degudes a 

fuites, establint un pla de manteniment de les obertures als sostres dels tancs i les 

juntes polimèriques que eviten emissions a les vàlvules i altres dispositius del 

sistema. 
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K. Avaluació de seguretat i riscos 
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K.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és identificar i avaluar els riscos associats a la proposta 

d’inertització del parc de tancs d’emmagatzematge de dissolvents i reduir la seva 

probabilitat i conseqüències mitjançant les accions oportunes. 

 

La prevenció d’accidents s’aconsegueix amb un anàlisi de riscos correctament 

estructurat, la presa de decisions en base als resultats obtinguts i l’aplicació del 

sentit comú per fer les modificacions necessàries sobre el disseny inicial. 

 

En primer lloc, s’identifiquen qualitativament totes aquelles situacions que poden 

produir conseqüències no desitjades amb l’ajut de tècniques desenvolupades a la 

indústria durant els últims anys.  En aquest cas, s’utilitzen la identificació del perill 

associat a les substàncies emmagatzemades, l’índex Dow d’incendi i explosió, 

l’aplicació paraules clau i l’anàlisi de risc i operativitat, HAZOP. 

 

Els accidents greus relacionats amb l’emmagatzematge de productes líquids 

inflamables a pressió atmosfèrica són l’alliberament de líquid o l’explosió del tanc i 

l’incendi dels vapors inflamables [Lees, 1996, p. 22/5].  L’escenari accidental està 

doncs relacionat amb un fenomen de tipus tèrmic, i tòxic pel cas de substàncies com 

el metanol, i cal estudiar l’afectació als equips contigus d’aquest escenari accidental. 

 

Finalment, s’estima la freqüència amb què es pot produir un accident i es compara 

amb la que hi hauria instal·lant el sistema d’inertització individualment a cada tanc.  

S’introdueixen les mesures oportunes perquè l’increment de risc amb el sistema 

proposat sigui mínim. 

 

A l’apartat final es resumeixen les conclusions de l’avaluació de riscos i les 

modificacions necessàries per augmentar la seguretat del disseny. 
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K.2. Identificació de successos no desitjats 

La instal·lació que s’estudia es descriu a l’annex C i la proposta del sistema 

d’inertització s’explica en detall a l’annex I de selecció de components.  Aquesta 

descripció és necessària per identificar les necessitats d’instrumentació durant 

l’apartat de l’anàlisi d’operativitat. 

 

La instal·lació analitzada consta de vint-i-sis tancs d’emmagatzematge.  En 

condicions normals d’operació es recirculen els productes en alguns tancs, i això pot 

induir electricitat estàtica.  Per reduir el risc d’inflamabilitat i les emissions 

atmosfèriques els tancs han estan inertitzats amb nitrogen, i els ventejos es recullen 

per al seu tractament.  Les característiques del sistema d’inertització i recuperació de 

vapor que es pretén implantar són les següents: 

- Els espais vapors dels quals estan units mitjançant canonades de quatre 

polsades de diàmetre.   

- La disposició de les canonades és de forma d’anell que travessa les dues 

zones dels tancs amb ramificacions per cada parell de tancs.   

- No existeixen elements de tall que aïllin els tancs entre sí, per la qual cosa es 

pot considerar una única unitat respecte al sistema d’alleujament de pressió.   

- Les canonades han de tenir una lleugera inclinació per permetre la circulació 

dels vapors condensats i evitar acumulació de líquid que obstruiria el pas de 

gas, conseqüentment s’han d’instal·lar purgadors de líquid.   

- És important reduir el nombre d’elements instal·lats al col·lector que uneix els 

tancs per evitar un augment de la pèrdua de càrrega a les canonades.   

 

És imprescindible protegir aquesta instal·lació contra el buit i la sobrepressió, per 

això es considera la instal·lació de diversos dispositius de seguretat, addicionalment 

als dispositius d’inertització i recuperació de vapor.  El conjunt format pel sistema 

d’inertització i recuperació de vapor i el d’alleujament de pressió està caracteritzat de 

la següent manera: 

- Cada tanc té una vàlvula d’alleujament de buit instal·lada en el seu sostre i 

dimensionada d’acord amb les necessitats individuals del tanc. 

- S’instal·len dos dispositius d’inertització que subministren nitrogen a través del 
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col·lector a tots els tancs.  El nitrogen prové de la planta de condensació 

criogènica o directament dels cilindres o bombones que contenen el gas, 

impulsat per una soplant a una pressió màxima de 4 bar absoluts. 

- S’instal·len dos dispositius per la recuperació de la mescla de nitrogen amb 

vapor dels tancs, i mitjançant un compressor condueixen la mescla cap el 

tractament de condensació criogènica de la planta. 

- Cada tanc té un dispositiu d’alleujament de pressió per protegir-lo de 

l’augment de pressió en condicions normals d’operació. 

- Les boques d’home de cada tanc estan tarades per actuar com a dispositiu 

d’alleujament de pressió d’emergència. 

 

 

K.2.1. Identificació de la perillositat de les substàncies 

Les substàncies que es tracten són dissolvents orgànics, l’origen de foc i explosió 

més habitual a la indústria química segons Crowl (2001, p. 225).  Els productes dels 

tancs que s’estudien són en realitat mescles de dissolvents de composició 

desconeguda, per tant s’aproximen als components purs més freqüents assenyalats 

a l’annex C.  Les fitxes internacionals de seguretat química de les substàncies 

emmagatzemades permeten identificar els perills associats i s’adjunten a la carpeta 

“Fitxes de seguretat” del disc que acompanya el projecte. 

 

Les substàncies emmagatzemades considerades són l’acetona, el clorur de metilè, 

l’hexà, el metanol i el toluè.  Totes elles inflamables i algunes d’elles són tòxiques i 

nocives.  De l’estudi de les seves propietats es dedueix que no existeix possibilitat 

de reacció entre elles. 

 

La inflamabilitat dels vapors obliga a la consideració del risc d’incendi i explosió si 

aquests es troben dins de les condicions d’inflamabilitat i amb un punt d’ignició.  Els 

elements principals per a la combustió són el combustible, l’oxidant i la font d’ignició, 

representats normalment en el triangle de foc.  El foc és el resultat d’una reacció 

exotèrmica d’oxidació d’un combustible en fase vapor.   
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La combustió només es produeix quan el combustible, l’oxidant i la font d’ignició 

estan en les quantitats necessàries.  Així, les mescles de vapor i aire s’inflamen 

només en un rang definit de composicions.  La mescla no cremarà si la seva 

composició és inferior al límit inferior d’inflamabilitat, LFL, o si la composició és 

massa rica i es troba per sobre del límit superior d’inflamabilitat, UFL.  Igualment, és 

necessària una concentració mínima d’oxigen per tal de permetre la propagació de la 

flama, per això es pot prevenir el foc mitjançant la reducció de la concentració 

d’oxigen per sota de la concentració mínima.  Finalment, és necessària una font 

d’ignició capaç de donar l’energia mínima necessària que iniciï la combustió.   

 

La Taula K.1 conté les propietats d’inflamabilitat i concentració d’oxigen limitant de les 

substàncies emmagatzemades als tancs. 

 

Temperatura 

d’inflamació 

(ºC) 

Temperatura 

d’ebullició 

(ºC) 

Concentració 

mínima 

d’oxigen* 

LFL (% 

vol en 

aire) 

UFL (% 

vol en 

aire) 

Acetona -17,8 56ºC 11,5 3 13 

Clorur de 

metilè 
 40 19 14 25 

Hexà -23 69 12 1,2 7,5 

Metanol 12,2 65 10 7,3 36 

Toluè 4,4 111 9,5 1,4 6,7 
*(percentatge en volum d’oxigen per sobre del qual succeeix la combustió) N2/aire 

Taula K.1-. Característiques d’inflamabilitat dels productes emmagatzemats més 
freqüents 

 

S’ha d’evitar la formació de la mescla de vapors inflamables dins dels seus límits 

d’inflamabilitat durant les operacions de recirculació del líquid en els tancs perquè 

l’electricitat estàtica induïda amb aquesta operació genera risc d’incendi. 

 

K.2.2. Anàlisi de paraules clau 

En aquest apartat s’identifiquen els perills associats a la instal·lació mitjançant 

l’anàlisi de paraules clau aplicades al sistema. 
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Paraula clau:  Inflamables 

Discussió:   En condicions normals d’operació, els vapors inflamables no tenen 

suficient oxigen per a la ignició gràcies al nitrogen. 

  S’ha de vigilar els ventejos i la posada en marxa, així com possibles 

avaries, per l’entrada d’oxigen al sistema.  

  Alguns dissolvents com l’acetona poden inflamar-se en punts d’ignició 

distants si es produeix una fuita perquè els seus vapors són més 

densos que l’aire i poden acumular-se. 

Comprovació:  Necessitat de mesurador d’oxigen als tancs per assegurar la 

concentració per sota del mínima d’oxigen. 

  És necessari col·locar apagaflames a les sortides de venteig de les 

canonades per evitar la penetració de la flama al sistema. 

 

Paraula clau:  Contaminant 

Discussió:   Els vapors dels productes emmagatzemats són compostos orgànics 

volàtils però no tenen restriccions actualment en la seva emissió.  Ara 

bé, es controla la seva emissió a l’atmosfera recollint els vapors dels 

ventejos i portant-los cap a un separador criogènic de dissolvents. 

Comprovació:  Comprovar límits d’emissió de les substàncies. 

  Veure significació d’emissions en condicions d’emergència 

 

Paraula clau:  Reacció 

Discussió:   Cap dels productes emmagatzemats té interacció amb la resta de 

substàncies. 

Comprovació:  Comprovar que no s’aplica. 

 

 

 

Paraula clau:  Focs i explosions 

Discussió:   S’ha de mantenir l’atmosfera dins del terme ple de gas inert per evitar 

la possibilitat de foc. 
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  A més tendeixen a baixar els vapors d’alguns productes, i, per tant, 

pot produir-se l’inici d’un foc a un punt extern. 

  Internament, és necessari realitzar un purgat inicial satisfactori per 

evitar inflamació dels productes. 

Comprovació:  Posar mesurador d’oxigen dins del circuit. 

  Controlar fuites dels tancs. 

  Garantir eines pel correcte purgat. 

 

Paraula clau:  Descàrrega 

Discussió:   Preveure si la descàrrega d’emergència pot ser perillosa per la 

instal·lació i la quantitat de substàncies contaminants descarregades. 

  Una acumulació o condensació a la canonada d’entrada d’inertització 

pot causar una falsa mesura de pressió, generar buit a dins dels tancs i 

generar una situació d’emergència. 

  La descàrrega elèctrica pot ser un punt d’ignició de la mescla 

inflamable. 

Comprovació:  Vigilar de posar purgues de líquid a les canonades. 

  No començar la recirculació fins la plena seguretat de condicions de 

purgat. 

 

Paraula clau:  Límits mecànics 

Discussió:   Excedir les limitacions mecàniques: cal tenir present que el pes de les 

vàlvules i canonades no ha de ser suportat per les canonades ni els 

tancs. Pot malmetre les canonades i fer marcar falses pressions 

Comprovació:  Cal dimensionar el gruix de les canonades correctament, afegir les 

brides i els elements de seguretat necessaris. 

 

 

Paraula clau:  Pressió 

Discussió:   Els tancs han de tenir un sistema de seguretat per evitar la 

sobrepressió en cas de fallada del sistema d’inertització així com els 

diferents punts de les canonades 

Comprovació:  Comprovar els sistemes d’alivi de pressió en situacions d’emergència 
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Paraula clau:  Sobretemperatura 

Discussió:   Pot causar una sobrepressió, si existeix fallada en el sistema de 

producció a una temperatura per sota de la de disseny 

Comprovació:  Comprovar que els materials poden suportar excés de temperatura 

per sobre de la de disseny 

 

Paraula clau:  Buit 

Discussió:   El buit als tancs pot causar fallada de tot el sistema 

Comprovació:  Cal posar alarmes i calcular temps de marge per desconnectar un 

tanc. Posar vàlvules de seguretat a les canonades i aturar el sistema 

de bombeig. 

  Accionar el sistema de nitrogen d’emergència. 

 

Paraula clau:  Fallada de l’equip 

Discussió:   Cal garantir un sistema d’emergència de la fallada d’una vàlvula per 

continuar aportant nitrogen i evitar l’aturada de tota l’operació.  

  Cal posar els medis necessaris per facilitar el recanvi dels elements 

espatllats. 

Comprovació:  Buscar sistemes de by-pass i doblament de les instal·lacions 

d’aportació de nitrogen. 

 

Paraula clau:  Pèrdua de nitrogen 

Discussió:   Si no existeix nitrogen, s’hauria d’aturar les operacions de càrrega i 

descàrrega dels tancs i actuar un dispositiu capaç de subministrar 

nitrogen suficient per canvis de temperatura. 

Comprovació: S’ha de dimensionar la font de nitrogen per suplir les previsions del 

nitrogen. 

 

Paraula clau:  Pèrdua de subministrament elèctric 

Discussió:   Els elements actuats elèctricament que controlen el pas de gas poden 

posar en perill la instal·lació si es produeix demanda o l’entrada i 

sortida de nitrogen i no permeten el pas de gas. 



  Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 28 de 94  atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 
 

 

Comprovació: Aturar tot el sistema i conduir-lo a una posició segura. Disposar dels 

elements de seguretat necessaris per evitar fallada del sistema 

(vàlvules de buit i emergència necessàries) 

 

Paraula clau:  Mode d’operació 

Discussió:   Cal fer una purga inicial dels espais de gas dels tancs. És necessari 

disposar de les purgues i s’ha d’avaluar les necessitats (número de 

cicles necessaris). 

  El manteniment dels aparells ha de ser obligatori per evitar situacions 

de perill. Cal disposar dels aïllaments necessaris per aïllar els elements. 

  En condicions d’emergència, els dispositius han de tenir prou 

capacitat per fer front a les necessitats de venteig en cas d’incendi. 

  A la parada de les operacions, s’hauria de fer una purga per evitar la 

presència de vapors inflamables. 

Comprovació: Cal recollir en un manual les actuacions en el cas d’operacions 

especials.  

 

Paraula clau:  Persones 

Discussió:   Els treballadors que accedeixin als tancs, han d’anar protegits perquè 

e nitrogen pot causar la mort per asfixia. 

Comprovació: Cal senyalar els equips necessaris de respiració per evitar l’entrada 

dels treballadors als espais tancats sense protecció. 

 

 

Paraula clau:  Corrosió 

Discussió:   Tot i l’existència d’una atmosfera inert (absent d’oxigen) la major part 

del temps, es produeix el contacte amb oxigen durant les operacions 

de purgat i es produeix la condensació de vapors a les parets del les 

canonades.  La presència d’oxigen provoca la corrosió dels 

components del sistema. 

Comprovació:  Selecció dels materials adequats per les canonades i elements del 

sistema. 
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K.2.3. Índex Dow d’incendi i explosió 

 

Els índexos de risc proporcionen una estimació ràpida i bastant fiable de l’ordre de 

magnitud de determinats riscos a una unitat.  No s’utilitzen per assenyalar els riscos 

individuals, sinó per identificar les àrees en què el risc assoleix un valor determinat.  

L’índex Dow, d’incendi i explosió, té en compte aspectes relacionats amb els riscos 

intrínsecs del material, les quantitats emmagatzemades i les condicions d’operació 

entre altres.  El càlcul d’aquest índex serveix com una primera aproximació al risc 

dels tancs d’emmagatzematge. 

 

L’equip que s’estudia consisteix en un únic tanc d’emmagatzematge, ple del 

dissolvent.  Aquest tanc està inertitzat a una pressió de treball de 1,08 bar absoluts.  

S’escull el tanc de volum màxim i el dissolvent més desfavorable.  A continuació es 

desenvolupa el càlcul de l’índex Dow per a aquest equip. 

 

Dades del procés: 

Element: Tanc d’emmagatzematge 

Volum: 120 m3 

Pressió d’operació: 0,08 bar relatius 

Pressió d’alleujament de pressió: 0,13 bar relatius 

Temperatura màxima (ºC): 30ºC 

Fase del producte: líquid 

 

La Taula K.2 mostra les propietats de les substàncies emmagatzemades, i la més 

desfavorable és el toluè. 

 Hexà Acetona Metanol Toluè Clorur de metilè

Temperatura 

d’inflamació (ºC) 
-22 -18 11 4 27 

Temperatura 

d’ebullició (ºC) 
69 57 64 111 40 

Calor de combustió 

(Mcal/kg) 
10,7 6,9 4,8 9,7 1,3 
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Factor de material 

(MF) 
16 16 16 16 14 

Densitat (kg/m3) 660,5 792,3 794,4 869,2 923,33 

Taula K.2-. Propietats dels dissolvents per al càlcul de l’Índex Dow, d’incendi i explosió 

 

Quan ja estan identificats la unitat del procés i el factor de material de la substància 

emmagatzemada, es determinen els factors de risc concurrents.  Aquests són els 

riscos generals i els especials de procés, i es calculen com la suma a la unitat d’uns 

factors de penalització en funció de la característica del procés. 

 

Riscos generals: 

A i B: No penalitza perquè no es produeixen reaccions endotèrmiques ni 

exotèrmiques. 

C: Maneig i transferència de material.  Càrrega i descàrrega de líquids que implica 

connexió: 0,50 

D: No aplica 

E: No aplica perquè suposem accessos adequats. 

F: Drenatge.  Cubeto amb drenatge a bassa: 0,25 

Riscos generals: F1= 1+ 0,25 + 0,50 = 1,75 

 

 

Riscos especials de procés 

A: Temperatura del procés: 0,30 

B: No aplica 

C: Cas de fallada d’instruments: 0,30 

D: No aplica 

E: Pressió al voltant de l’atmosfèrica: 0,16 

F: No aplica. 

G: Quantitat de material combustible emmagatzemada: 0,65 

H: Corrosió: 0,10 

J: Fuites: 0,30 

Factor riscos especials:  F2= 1+ 0,25 + 0,50 = 1,75 
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Amb els dos valors anteriors es calcula com augmenta la perillositat del producte 

degut a les condicions de treball.  Així, el factor de risc té un valor de F3= F1 · F2 = 

4,9175 

 

Finalment, es calcula l´índex d’incendi i explosió com el factor de risc pel factor de 

material:  IIE = FM · F3 = 4,918 · 16 = 78, 7 

 

Aquest índex descriu el risc associat a aquest equip qualitativament com a moderat.  

El radi d’exposició d’aquest equip s’obté a partir del gràfic d’aquesta variable 

respecte l’índex d’incendi i explosió.  Per a aquest índex el radi d’exposició és de 20 

m. 

 

 

 

K.2.4. Estudi HAZOP 

L’estudi HAZOP permet identificar els riscos que afecten la instal·lació dels tancs 

d’emmagatzematge, les seves conseqüències i el seu origen, mitjançant l’anàlisi 

qualitatiu i sistemàtic del procés i les seves desviacions.  Aquest anàlisi serveix per 

escollir els riscos que es tracten a l’estudi quantitatiu posterior. 

 

En primer lloc es divideix el sistema format pels tancs d’emmagatzematge en tres 

unitats per a realitzar una anàlisi minuciosa.  La primera està formada pels 

dispositius d’inertització i equip auxiliar per l’aportació del nitrogen.  La segona 

consisteix en els dispositius de recuperació de la mescla nitrogen-vapor i equip 

necessari.  Finalment, s’analitza el conjunt format pels tancs d’emmagatzematge i 

les canonades d’interconnexió. 

 

El resultat de l’aplicació de la metodologia HAZOP a aquestes tres unitats es 

desenvolupa a les pàgines següents. 
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Sistema: Zones 200 i 400 del parc d’emmagatzematge de dissolvents 
Unitat: Dispositius d’aportació de nitrogen i elements auxiliars 
Funció: Aportació de nitrogen a les zones 200 i 400 
Condicions d’anàlisi: Funcionament sota demanda de nitrogen 
Paraula 

clau Variable Desviació Causes Conseqüències Correcció 

No Flux 
No passa 
flux a 
través seu 

No s’obre la vàlvula 
d’inertització. 
Falta nitrogen a la font de 
subministrament. 
Trencament o fugues d’una 
canonada d’aportació de 
nitrogen. 
Fallada de la soplant. 
Mesura incorrecta de la 
pressió del sistema. 
Sobrepressió a la sortida del 
dispositiu d’inertització. 

Disminueix la pressió dels 
tancs per sota de la consigna 
de treball fins arribar a 
l’obertura dels dispositius de 
venteig de buit.   
Entra aire en els tancs i es 
genera una mescla dins dels 
límits d’inflamabilitat, i per tant 
hi ha risc d’explosió per 
l’operació de recirculació. 

Realitzar manteniment 
de les vàlvules 
d’inertització i soplant. 
Dimensionat adequat 
dels dipòsits de nitrogen 
i provisionament 
periòdic. 
Instal·lar manòmetres 
per controlar la pressió i 
aturar la recirculació 
dels tancs en cas de 
disminució de la pressió. 

Menys Flux 

No passa 
nitrogen 
necessari 
als tancs 

Dispositiu d’inertització brut o 
atascat. 
Fuites a les canonades de 
transport del nitrogen. 
Fallada de la soplant. 

Les mateixes que no flux 

Revisar periòdicament 
els dispositius 
d’inertització. 
Controlar la pressió i 
aturar la recirculació si 
s’obre el pas d’aire 

Més  Flux  
Passa 
més 
nitrogen 

Vàlvula d’entrada avariada en 
posició oberta. 

Augment de la pressió del 
sistema fins l’actuació del 

Instal·lació de 
manòmetres per 
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del 
necessari 
als tancs 

Lectura incorrecta de la 
pressió del sistema 

dispositiu de recuperació de 
vapor, i conseqüent augment 
del consum de nitrogen. 

controlar la pressió als 
tancs. 

Més Pressió 

Entra 
nitrogen a 
més 
pressió 

Vàlvula d’aportació de 
nitrogen avariada 

Augment de la pressió no 
previst per sobre dels límits de 
treball dels equips. 

Instal·lació d’una vàlvula 
reductora de pressió 
prèviament a la 
d’entrada de nitrogen. 
(Aquesta també pot ser 
causa de desviacions 
tipus “no” o “menys” flux 
o pressió) 

Menys Pressió 

El nitrogen 
arriba amb 
menys 
pressió 

Fuites a les canonades 
Fallada de la soplant 

Com no flux 

Instal·lació d’un 
manòmetre a l’entrada 
del dispositiu 
d’inertització. 

Altra  Composició 
El nitrogen 
entra amb 
impureses 

El nitrogen ha estat en 
contacte amb altres 
substàncies. 
Existència de fuites 

Variació de la concentració 
d’oxigen a l’espai vapor dels 
tancs.   

Instal·lar mesuradors de 
la concentració d’oxigen 
als tancs. 

Taula K.3-. Anàlisi Hazop per al sistema d’aportació de nitrogen del parc d’emmagatzematge de dissolvents 
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Sistema: Zones 200 i 400 del parc d’emmagatzematge de dissolvents 
Unitat: Dispositius de recuperació de nitrogen i vapors i elements auxiliars 
Funció: Permet portar a tractament els vapors i el nitrogen ventejats de les zones 200 i 400 
Condicions d’anàlisi: Funcionament per l’augment de pressió per sobre de la disparament 
Paraula 

clau Variable Desviació Causes Conseqüències Correcció 

No Flux 
No passa 
flux a 
través seu 

No s’obre el dispositiu de 
recuperació de vapor. 
Trencament o fugues de la 
canonada de conducció de la 
mescla. 
Fallada del compressor. 
Mesura incorrecta de la 
pressió del sistema. 
Sobrepressió a la sortida del 
dispositiu. 

Augment de la pressió fins a la 
de disparament de la vàlvula 
d’alleujament de pressió.  
Surt la mescla vapors i 
nitrogen a través de la vàlvula 
d’alleujament de pressió cap a 
l’atmosfera.  S’emeten vapors 
orgànics volàtils i es pot 
inflamar la mescla de vapors 
amb l’aire si es troben amb un 
punt d’ignició i en condicions 
dels límits d’inflamabilitat, i 
entrar la flama al circuit. 

Realitzar manteniment 
del dispositiu de 
recuperació de vapor. 
Assegurar el 
funcionament del 
compressor. 
Instal·lar manòmetres 
per controlar la pressió. 
Instal·lar dispositiu 
apagaflames per evitar 
la penetració de la 
flama. 

Menys Flux 

No surt 
nitrogen 
necessari 
dels tancs 

Dispositiu de recuperació de 
vapor brut o atascat. 
Fallada del compressor 

Les mateixes que no flux 

Revisar periòdicament 
els dispositius de 
recuperació de vapor i el 
compressor. 

Més  Flux  

Surt més 
nitrogen 
del 
necessari 
als tancs 

Dispositiu de sortida de vapor  
en posició oberta. 
Lectura incorrecta de la 
pressió del sistema 

Disminució de la pressió del 
sistema fins a l’obetura dels 
dispositius d’aportació de 
nitrogen. 

Realitzar el manteniment 
dels dispositius de 
recuperació de vapor i el 
compressor. 
Instal·lació de 
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Fallada del compressor que 
aspira la mescla vapor-
nitrogen. 

manòmetres per 
controlar la pressió als 
tancs. 

Més Pressió 

La pressió 
de sortida 
del 
nitrogen 
és 
superior 

El compressor aspira a una 
pressió superior a la deguda. 

No alleuja suficient flux, 
augment de la pressió fins a 
l’actuació dels dispositius 
d’alleujament de pressió, com 
no flux. 

Assegurar el 
funcionament del 
compressor i controlar la 
pressió d’aspiració 
mitjançant la instal·lació 
d’un manòmetre. 

Menys Pressió 

La pressió 
de sortida 
és inferior 
a la 
deguda 

Fuites a les canonades 
Menor pressió d’aspiració del 
compressor 

No té conseqüències si el 
funcionament del dispositiu 
d’alleujament de pressió és 
adequat. 

Controlar les fuites a les 
unions de les 
canonades. 

Taula K.4-. Anàlisi Hazop per al sistema de recuperació de nitrogen del parc d’emmagatzematge de dissolvents 
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Sistema: Zones 200 i 400 del parc d’emmagatzematge de dissolvents 
Unitat: Tancs d’emmagatzematge i col·lector 
Funció: Emmagatzemen els productes d’entrada i els residus i el segon permet el pas de gas entre els tancs 
Condicions d’anàlisi: Funcionament normal de càrrega i descàrrega del tancs i variacions tèrmiques de temperatura 
Paraula 

clau Variable Desviació Causes Conseqüències Correcció 

Menys Pressió 

Disminució 
de la 
pressió als 
tancs 

No entra nitrogen al sistema i 
no s’obre el dispositiu 
d’alleujament de buit 

Disminució de la pressió dels 
tancs per sota de la 
suportable pel tanc, 
trencament i alliberament del 
líquid contingut. 

Realitzar manteniment 
de les vàlvules 
d’inertització. 
Assegurar el correcte 
funcionament dels 
dispositius d’inertització i 
alleujament de buit 

Més Pressió 

Augment 
de la 
pressió als 
tancs 

Funcionament inadequat de 
la recuperació de vapor. 
Fallada del funcionament de 
les vàlvules d’alleujament de 
pressió i els d’alleujament de 
pressió d’emergència 

Augment de la pressió dels 
tancs per sobre dels límits 
dels tancs, trencament i 
alliberament del líquid 
contingut en el seu interior. 

Realitzar el manteniment 
dels dispositius de 
recuperació de vapor i 
alleujament de pressió. 
Assegurar el 
funcionament dels 
dispositius d’alleujament 
de pressió. 

Altra  Composició  

L’espai 
vapor té 
oxigen a 
més de 
nitrogen 

Fallada o manteniment en 
posició oberta de la vàlvula 
d’alleujament de buit 
El nitrogen d’entrada té poca 
puresa 

Possibilitat d’incendi a l’interior 
del tanc si els vapors estan 
dins dels límits d’inflamabilitat 
i existeix recirculació dels 
productes dels tancs. 

Instal·lar mesuradors de 
la concentració d’oxigen 
als tancs.   
Aturar la recirculació 
dels tancs quan la 
concentració d’oxigen és 
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superior a la 
concentració limitant 
d’oxigen 

Taula K.5-. Anàlisi Hazop per als tancs del parc d’emmagatzematge de dissolvents 
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K.3. Quantificació del risc 

 

La quantificació del risc associat a aquest procés es realitza a partir de l’anàlisi 

d’arbre de fallada.  Aquesta tècnica és alhora una anàlisi qualitativa i quantitativa 

dels successos que condueixen a una situació de risc. 

 

El procés de construcció de l’arbre de fallada consisteix en identificar primerament 

els successos capitals, o “top events”, que són els accidents fonamentals que es 

poden produir.  A continuació, es llisten tots els esdeveniments intermitjos i bàsics, 

mitjançant un procés d’inducció, utilitzant les relacions entre els successos o portes 

lògiques, que poden ser de tipus “i” o “o”. 

 

Els successos capitals que s’estudien són la formació d’un incendi a dins dels tancs 

degut a la recirculació dels productes i la presència d’oxigen, la formació de buit i 

l’explosió per sobrepressió dels tancs.  Tots els successos s’estudien utilitzant com a 

dispositius els reguladors de pressió i les vàlvules de control, i es compara la fiabilitat 

de cada sistema. 

 

Les dades quantitatives que s’utilitzen són les tases de fallada pels diferents 

dispositius que intervenen en els successos intermedis i bàsics de Lees (1986, p. 

A14/5), Crowl (2002, p.475) i Storch (1998, p. 327).   

 

La fallada d’un equip i d’un procés es produeix per una interacció complexa dels 

components individuals.  La probabilitat total de fallada d’un procés depèn del tipus 

de relació dels successos, alternatius o concurrents.  Un component falla després 

d’un cert període de temps anomenat tasa de fallada mitjana, representada com a µ 

amb unitats de fallades/temps.  La probabilitat que aquest component no falli durant 

un interval de temps t, està donat per la distribució exponencial de l’equació (Eq. 

K.1), on la R és la fiabilitat del sistema [Crowl, 2002]. 

 -μtR(t) = e  (Eq. K.1) 

El complement de la fiabilitat és la probabilitat de fallada i és igual a un menys la 
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fiabilitat. 

 

La Taula K.6 mostra la tasa de fallada dels components del sistema d’inertització i 

recuperació de vapor.  Aquestes dades són necessàries pel posterior càlcul de les 

probabilitats de fallida del sistema. 

  

Tasa de 

fallada 

(error/h) 

Fiabilitat 

(anual) 

Prob. 

Fallada 

(anual) 

A Fallida subministrament elèctric 1,10·10-4 0,3815 0,6185 

B Fallida compressor 2,00·10-5 0,8393 0,1607 

C Falta de nitrogen 1,00·10-6 0,9913 0,0087 

D Trencament de la canonada 2,00·10-7 0,9982 0,0018 

E1 Fallida del reductor de pressió 1,10·10-6 0,9904 0,0096 

F1 Fallida de la vàlvula reguladora de nitrogen 1,10·10-6 0,9904 0,0096 

L1 Fallida dispositiu de buit 3,00·10-5 0,7689 0,2311 

AA No marca l'instrument la fallada 3,10·10-4 0,0662 0,9338 

AA5 No funciona la instrumentació 3,00·10-4 0,0722 0,9278 

AA2 Blocatge de l'apagaflames 1,00·10-6 0,9913 0,0087 

 

Tasa de 

fallada 

(error/any) 

Fiabilitat 

(anual) 

Prob. 

Fallada 

(anual) 

G Fallada mesurador d'oxigen 5,65 0,0035 0,9965 

H Fallada mesurador de pressió 1,41 0,2441 0,7559 

I Fallada interruptor de pressió 0,14 0,8694 0,1306 

J Fallada de la vàlvula de control 0,6 0,5488 0,4512 

K Fallida de la vàlvula d'alleujam. Pressió 0,022 0,9782 0,0218 

AA1 No s'adona l'operari avaria vàlvula control   0,01 

AA3 No actua l'operari   0,6 

AA4 No funciona alarma 0,35 0,7047 0,2953 

Taula K.6-. Tasa de fallada, fiabilitat i probabilitat de fallada anual dels components 
del sistema per un escenari pessimista 

 

Les fallades són de naturalesa diferent i cal tenir en compte que existeixen fallades 

detectades i no detectades.  Les primeres són les que es detecten en produir-se i es 

caracteritzen amb el temps mitjà entre fallades que és igual la suma del temps 

d’operació i el temps d’inactivitat del component necessari per reparar-lo.  La 
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disponibilitat d’un component o procés és igual a la seva probabilitat de 

funcionament.  La no disponibilitat és el complementari de la disponibilitat, i és igual 

a la probabilitat de fallida pel temps de reparació.  Les fallades no detectades són 

aquelles en què la fallida només són detectades després d’una inspecció.  Si el 

temps entre les inspeccions és suficientment inferior al temps de no disponibilitat del 

component, la indisponibilitat d’aquest element és igual a un mig del temps entre 

inspeccions i la probabilitat de fallida [Crowl, 2002]. 

 

 

K.3.1. Fallada per incendi a l’interior dels tancs 

 

L’incendi a l’interior dels tancs es produeix si es donen les condicions d’inflamabilitat, 

citades a la memòria, de les substàncies emmagatzemades.  La possibilitat d’incendi 

es dóna si no hi ha nitrogen que inertitzi els tancs i entra oxigen en suficient quantitat 

perquè es formi una mescla de vapors inflamables, i hi ha una font d’ignició.  

Addicionalment a la fallada del sistema d’aportació de nitrogen, s’han de donar les 

següents situacions perquè tingui lloc un incendi: 

- Una situació de demanda de nitrogen suficient perquè s’obri el sistema de 

venteig de buit i entri oxigen. 

- Una aportació d’energia suficient en forma d’espurna deguda a l’electricitat 

estàtica acumulada als tancs, si no es tanca el sistema de recirculació de 

líquids inflamables dels tancs amb suficient antelació.  Per això han de fallar 

els sistemes de les bombes de descàrrega de líquid i els d’aturada automàtica 

i manual de la recirculació dels tancs. 

 

La probabilitat d’inflamació del contingut dels tancs s’ha realitzat a partir de l’anàlisi 

quantitatiu de l’arbre de fallada dels tancs de la Figura K.1.  L’anàlisi quantitatiu s’ha 

realitzat en base als arbres de fallada i les probabilitats dels successos inicials i dels 

successos intermitjos associades a aquest arbre. 
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Figura K.1-. Arbre de fallada pel qual es poden incendiar els tancs quan es produeix una 
demanda d’entrada de nitrogen 

 

El fet que entri aire als tancs es produeix si coincideix una fallada d’entrada de 

nitrogen i una demanda de gas suficientment gran perquè es dispari la vàlvula de 

buit. 

 

La Figura K.2 i la Figura K.3 representen arbres de fallada associats a la probabilitat 

de fallada d’entrada de nitrogen al sistema de tancs i  s’utilitzen per a trobar la 

probabilitat anual de fallada del sistema d’aportació de nitrogen amb vàlvules 

reguladores i vàlvules de control.  La probabilitat de fallada en ambdós casos és 

diferent ja que les primeres poden detectar problemes durant el seu funcionament i 

permetre prendre mesures per a la seva correcció, mentre que les avaries de les 

vàlvules reguladores de pressió només es detecten per la disminució de la pressió.  

 

El càlcul de la probabilitat de fallada es realitza a partir de les operacions lògiques de 

les probabilitats de l’arbre de fallada per a dos escenaris, un promig  i un altre 

pessimista, d’acord a les dades de Lees (1996, A14/6).  A continuació es mostra el 

càlcul seguit i els resultats obtinguts per a les dues possibilitats de reguladors.  

 2 2P(no entra N )=P(no arriba N )·P(fallen dispositius entrada)  (Eq. K.2) 

 2P(no arriba N )=P(A o B o C o D)  (Eq. K.3) 

 

      Entra aire al sistema de tancs 

 

Incendi a l’interior dels tancs 

Es produeix una 

espurna

 

No s’atura la recirculació 

dels tancs 
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 P(fallada dispositius autoreg d'entrada) = P(E o F) i P(E o F)  (Eq. K.4) 

 
P(fall valv de control d'ent)=
=(P(E o J) i P(AA1 o AA))i (P(E o J) i P(AA1 o AA))

 (Eq. K.5) 

on P és la probabilitat de fallada i A, AA, AA1, B, C, D, E,... són els successos bàsics 

definits a la Taula K.6 i utilitzats als arbres de fallada. 

 

La probabilitat total que no entri nitrogen s’ha realitzat en base temporal d’un any, els 

resultats obtinguts es mostren a la Taula K.7. 

 

Vàlvules reguladores com a 

dispositiu d’entrada 

Vàlvules de control com a 

dispositiu d’entrada  

Prob. Fallida N2 vegades/any Prob. Fallida N2 Vegades/any 

Esc. Pessim 0,9945 5,20 0,9979 6,15 

Esc. Promig 0,8698 2,04 0,9891 4,52 

Taula K.7-. Probabilitat i freqüència de fallada d’entrada de nitrogen al col·lector d’inertització 
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Figura K.2-. Arbre de fallada pel qual no entra nitrogen als tancs si els dispositius d’entrada són reguladors, i probabilitat anual associada de fallada 

A B C D E F E F 

 

No arriba nitrogen a 

la vàlvula d’entrada 

 

Fallida de la vàlvula 

d’inertització 1 

 

Fallida de la vàlvula 

d’inertització 2 

 

No entra el nitrogen al sistema de 

tancs

P = 0,683 

P = 0,6185 P = 0,1607 P = 0,0087 P = 0,0018 



 Definició del sistema d'inertització de tancs 
Pàg. 44 de 94 atmosfèrics pel emmagatzemament de dissolvents 
 
 

 

 

Figura K.3-. Arbre de fallada pel qual no entra nitrogen als tancs si els dispositius d’entrada són vàlvules de control i probabilitat anual associada de 
fallada 

 

A B C D 

 

No arriba nitrogen a 

la vàlvula d’entrada 

 

No entra el nitrogen al sistema de 

tancs

E J 

 

Fallida de la vàlvula 

d’inertització 1 

E J 

 

Fallida de la vàlvula 

d’inertització 1 

AA1 AA AA1 AA 
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La probabilitat que no s’aturi la recirculació dels tancs està expressada 

qualitativament a l’arbre de fallada de la figura Figura K.4. 

 

Figura K.4-. Arbre de fallida del sistema d’aturada dels equips de recirculació 

AA5: No funciona instrumentació;  I: No funciona interruptor de pressió 

AA3: No hi ha intervenció de l’operari;  AA4: No funciona alarma 

 

 

La probabilitat que no s’aturi el sistema de recirculació en un any, d’acord amb les 

dades de la Taula K.6, és de 0,673.  Ara bé, cal tenir en compte que l’avaria de la 

parada automàtica i els dispositius es pot detectar mitjançant inspeccions, i per tant 

la probabilitat de coincidència d’avaria simultània dels dos sistemes és inferior. 

 

Així, suposant una revisió dels aparells cada trenta dies, la probabilitat de 

coincidència que no funcioni la parada automàtica ni la alarma és la representada a 

la taula següent, aproximant la distribució de probabilitat a la de llei de Poisson: 

 

AA5 I AA4 

 

No funciona la 

parada automàtica 

 

No s’atura el sistema de recirculació 

dels tancs 

AA3 

 

No funciona la 

parada manual 

AA4 
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Dies 

revisió 

Prob 

anual 

fallada 

Vegades/any Vegades/hora

Probabilitat 

fallada entre 

revisió 

Fall 

Automatic 
30 0,94 2,77 3,16·10-4 0,20 

Fall Alarma 30 - 0,35 4,0·10-5 0,03 

Prob 

coincidència 
 5,8·10-3 

Taula K.8-. Probabilitat de coincidència de la fallada del sistema automàtic de parada de 
recirculació i l’alarma per pressió en el període entre revisions 

 

La Taula K.7 indica la freqüència amb què tots els components del sistema  

d’inertització fallen en tot un any.  Ara bé, la fallada de nitrogen i la probabilitat 

d’incendi únicament es produeix si coincideixen en el temps una demanda de gas 

suficient i l’aturada del sistema d’aportació de nitrogen.  Igualment, s’ha de produir 

una espurna deguda a l’acumulació de l’electricitat estàtica si no s’atura la 

recirculació dels tancs, per tal que es donin les condicions necessàries per un 

incendi.   

 

Per trobar aquesta probabilitat s’han fet les següents hipòtesis: 

- Tot buitdatge es considera significatiu quant a l’entrada necessària de 

nitrogen.  Les variacions tèrmiques significatives per aquest cas són aquelles 

amb una variació de temperatura tal que supera la variació de pressió entre 

els punts de consigna del dispositiu d’inertització i venteig de buit. 

- Com s’ha vist en l’annex C, en promig es realitzen 0,54 buidatges a la hora.  

S’estima que la disminució de temperatura que fa obrir el dispositiu de buit és 

d’aproximadament 4,5 graus centígrad (disminució de pressió de 2000 Pa 

relatius), i això passa amb una freqüència de 0,03 vegades cada hora. 

- La probabilitat de coincidència de la parada dels dispositius d’inertització es 

calcula a partir de la probabilitat que els dispositius s’espatllin alhora 

mitjançant l’aplicació de la llei de Poisson. 

- Les vàlvules de control són dispositius en què la fallada es detecta de forma 
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immediata, i s’agafa un temps de reparació mig de les vàlvules de control de 

sis hores  

- Amb les vàlvules reguladores únicament es detecten anomalies si es produeix 

una revisió o un funcionament deficient del sistema.  Així, únicament són 

detectades les anomalies quan hi ha una revisió del funcionament dels 

dispositius o si hi ha una incidència, per tant es pren un temps de revisió de 

trenta dies.  S’utilitzen les dades de fallada per a l’escenari de treball 

pessimista. 

- Si falla l’electricitat l’únic origen de demanda de nitrogen són les oscil·lacions 

tèrmiques.  El temps de durada d’indisponibilitat d’aquest servei és de dues 

hores. 

- La probabilitat de produir-se una espurna s’aproxima a 1/5. 

- La fallada per trencament de canonada, del compressor o absència de 

nitrogen, té un temps de reparació de sis hores, i es consideren fallades de 

detecció immediata. 

- L’entrada d’aire ha de coincidir amb la fallada del sistema d’emergència en 

què es paren automàticament les bombes, per evitar l’acumulació de 

l’electricitat estàtica, i l’actuació manual en cas de fallada de la parada de les 

bombes. 

- Els resultats obtinguts per a les zones 200 i 400 són extrapolables a la zona 

300. 

 

Així, es calcula la probabilitat d’entrada d’aire a dins dels tancs com la probabilitat de 

coincidència d’una fallada del sistema d’inertització sencer, és a dir, si fallen els 

dispositius d’entrada, si falla l’electricitat i si no funciona l’entrada de nitrogen.  La 

Taula K.9 dóna el resultat dels càlculs. 
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tfall 

(h) 
fall /h 

Probab. 

Fallada 

en tfall 

Prob 

buid. 

en tfall 

Prob fall 

Sis. Par. 

Prob 

entrada 

aire fall 

tentr aire 

(anys)

1 Vàlv control 6 3,80·10-4 5,18·10-6 0,96 0,12 6,19·10-7 1106 

2 Vàlv autoreg 720 2,71·10-4 3,14·10-2 1 0,12 3,9·10-3 21 

3 Electricitat 2 1,10·10-4 2,20·10-4 0,06 0,61 7,9·10-6 29 

4 Serveis 6 2,12·10-5 1,27·10-4 0,96 0,12 1,5·10-5 45 

Taula K.9-.  Probabilitat d’entrada d’aire al sistema de tancs per les diferents possibilitats 
de fallada 

 

Per calcular probabilitat d’incendi cal tenir en compte la probabilitat de produir-se una 

espurna; ara bé, aquest valor és una estimació, que s’ha pres com a 1/5 i s’ha de 

dividir per cinc la probabilitat d’entrada d’aire i s’obté la probabilitat que es produeixi 

incendi, per tant, cal evitar l’entrada d’aire i la no parada del sistema de circulació de 

dissolvents.  A continuació s’explica la forma de càlcul de les quatre possibilitats de 

la Taula K.9. 

 

El primer cas representa la probabilitat d’entrada d’aire en el sistema de tancs si hi 

ha instal·lades les vàlvules de control.  Així, es considera que el temps de fallada de 

les vàlvules de control és de sis hores i es calcula la probabilitat que fallin ambdues 

vàlvules de control en aquest temps.  A continuació es calcula la probabilitat que es 

produeixi una operació de buidatge significativa durant el temps de reparació que 

faci obrir la vàlvula de control i la probabilitat de fallada del sistema de parada, 

considerant la fallada del sistema automàtic i la del sistema manual.  En total, la 

probabilitat d’entrada d’aire en condicions de risc és molt petita. 

 

El segon cas consisteix en estudiar la probabilitat d’entrada d’aire per a les vàlvules 

autoregulades com a dispositiu d’entrada de nitrogen.  Aquestes vàlvules es revisen 

en principi cada trenta dies, i la seva fallada només es detecta en una inspecció o si 

hi ha una fallada del sistema.  El temps de revisió s’estima en trenta dies, però és 

insuficient si considerem inacceptable que entri aire al sistema cada 20 anys.  Per 

millorar la fiabilitat del sistema es pot considerar disminuir el temps de revisió o 

augmentar el nombre de dispositius d’entrada. 
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El tercer i quart cas són idèntics per a qualsevol dispositiu d’entrada del sistema 

d’inertització.  El primer estima la probabilitat d’entrada d’aire en cas d’absència 

d’electricitat.  En aquest cas no funciona l’aportació de nitrogen, però tampoc les 

bombes de transvasament de dissolvent, i per tant no hi ha càrrega acumulada en 

els tancs i no es produeix una situació de perill immediat com als casos anteriors.  La 

freqüència d’entrada d’aire és en qualsevol cas molt petita.  L’últim cas és idèntic als 

dos primers però amb una probabilitat de fallida dels serveis diferent. 

 

El full de càlcul “Incendi” del llibre adjunt “Arbre de fallida.xls” mostra els càlculs 

realitzats. 

 

 

K.3.2. Fallada per buit a l’interior dels tancs 

 

Una altra situació de risc que cal evitar per les conseqüències de trencament i 

vessament dels tancs és el buit al seu interior.  Aquest fet té lloc si es produeix 

situació de demanda de nitrogen, no hi ha subministrament, i falla alhora el sistema 

d’alleujament de buit.  Per calcular la probabilitat associada a aquest fet, es fan les 

següents consideracions: 

- Es calcula la probabilitat per les pitjors condicions possibles.  Aquest cas és 

que tots els tancs possibles es buidin de dissolvent alhora i hagi demanda de 

nitrogen per variacions tèrmiques. 

- Cada tanc té el seu propi dispositiu d’alleujament de buit, dimensionat per 

alleujar el buit que es pot produir al tanc. 

- Tots els tancs mantenen connectats els espais de vapor a través de les 

canonades del col·lector de nitrogen.   

 

En el cas presentat, es produeix una fallada del sistema per buit si fallen alhora el 

sistema d’inertització i un nombre mínim de vàlvules de venteig de buit, com es 

mostra a la Figura K.5.  El càlcul de la probabilitat de fallada del sistema 

d’inertització s’ha calculat anteriorment, i el nombre mínim de vàlvules de venteig de 
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buit que ha de fallar simultàniament es calcula a partir de la capacitat de les vàlvules 

i el cabal màxim d’aire necessari per l’alleujament de buit en les condicions donades. 

 

L’annex G determina les necessitats de venteig de buit dels tancs, i s’observa que el 

cabal màxim de demanda de buit de les zones 200 i 400 és de 476 Nm3/h.  Així, si la 

capacitat mínima dels dispositius de buit és de 23,9 Nm3/h, el nombre mínim de 

dispositius que han de funcionar perquè no es produeixi una situació de buit és de 

20 (Eq. K.6). 

 

 
3

tot
3

min

Q 476Nm /hN =  =  = 20 dispositius
Q 23,8Nm /h

 (Eq. K.6) 

 

Figura K.5-.  Arbre de fallada per la ruptura catastròfica dels tancs per buit 

 

La probabilitat calculada a partir de les dades de la Taula K.7 es mostra a la Taula 

K.10, tenint en compte que fallen sis  

 

 

 

 

 

      No entra el nitrogen al sistema 

de tancs 

 

Ruptura catastròfica dels tancs per 

buit

Falta d’intervenció 

operari 

 

No funcionen les vàlvules de 

venteig de buit 
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Vàlvules reguladores com a 

dispositiu d’entrada 

Vàlvules de control com a 

dispositiu d’entrada  

Prob. Fall. Buit Anys/vegada Prob. Fall. Buit Anys/vegada

Esc. 

Pessimista 
1,52·10-4 

6,60·103 
8,12·10-6 

1,23·105 

Esc. Promig 3,03·10-7 3,30·106 2,42·10-9 4,13·108 

Taula K.10-. Probabilitat i freqüència de fallada per buit del sistema d’inertització 

 

Les probabilitats trobades anteriorment són les probabilitats que fallin els dispositius 

en un any.  Però la probabilitat que fallin per buit és igual a què fallin simultàniament 

per buit totes alhora, i per tant menor a les trobades a la taula anterior, perquè es 

porten a terme revisions periòdiques del correcte funcionament dels dispositius.   

 

 

K.3.3. Fallada per sobrepressió a l’interior dels tancs 

 

La sobrepressió a l’interior dels tancs provoca un trencament d’aquests recipients i el 

conseqüent abocament del seu contingut.  Aquesta situació es dóna quan els 

dispositius no són capaços de ventejar l’excés de nitrogen per pressió.  Els 

dispositius de recuperació de nitrogen estan dimensionats per fer front a les 

condicions de màxima demanda.  Si aquests dispositius no estan disponibles, 

s’utilitzen les vàlvules de venteig de pressió que ventegen a l’atmosfera l’excés de 

gas.  Les vàlvules de sobrepressió estan unides als seus respectius apagaflames 

per evitar l’entrada de la flama si es produeix durant l’operació de venteig. 

 

Finalment, cal tenir en compte que els dispositius de venteig de pressió 

d’emergència tenen la funció d’evitar la sobrepressió en situacions d’emergència i es 

dimensionen d’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària MIE APQ-1). 

 

Es produeix una fallada del sistema per sobrepressió si fallen alhora el sistema de 

recuperació de nitrogen i un nombre mínim de vàlvules de venteig de pressió, com 

es mostra a la Figura K.6 i a la Figura K.7, respectivament. 
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El càlcul de la probabilitat de fallada del sistema de recuperació de nitrogen es 

calcula a partir de l’arbre de fallada, i es fan les mateixes hipòtesis que en el sistema 

d’inertització.  En qualsevol cas, han de coincidir simultàniament la fallada dels 

dispositius de recuperació, i les vàlvules de venteig de sobrepressió.  

 

Es considera que cada tanc té el seu dispositiu d’alleujament de sobrepressió 

dimensionat per les condicions de demanda màxima.  El nombre mínim de vàlvules 

de venteig de pressió que ha de fallar simultàniament es calcula a partir de la 

capacitat de les vàlvules i el cabal màxim d’aire necessari per l’alleujament de 

pressió en les condicions donades. 

 

Figura K.6-. Arbre de fallada de la ruptura dels tancs per sobrepressió 

 

     Fallida recuperació vapor+gas 

 

Ruptura catastròfica dels tancs per 

sobrepressió

Falta d’intervenció 

operari 

 

No funcionen les vàlvules de 

venteig de pressió 
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Figura K.7-. Arbre de fallada del sistema de recuperació de nitrogen 

La probabilitat de fallada del sistema de recuperació de vapor es calcula segons si 

els dispositius són vàlvules de control o vàlvules autoregulades.  Els resultats es 

mostren a la Taula K.11 

 
tfall 

(h) 
fall /h 

Probab. 

Fallada 

Prob 

buid. 

en tfall 

Prob sort aire 

fall 

tsort aire 

(anys)

1 Vàlv control 6 3,80·10-4 5,18·10-6 1 5,18·10-6 132 

2 Vàlv autoreg 720 5,74·10-4 0,115 1 0,115 1 

3 Electricitat 2 1,10·10-4 2,20·10-4 0,06 1,29·10-5 18 

4 Serveis 6 2,02·10-5 1,21·10-4 1 1,21·10-4 6 

Taula K.11-.  Probabilitat de sortida d’aire al sistema de tancs per les diferents 
possibilitats de fallada 

 

A B D 

No funcionen els 

equips auxiliars 

 

Fallida de la vàlvula 

de recuperació de 

vapor 

 

Fallida de la vàlvula 

de recuperació de 

vapor 

Fallida recuperació del nitrogen 
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En aquest cas, la vàlvula d’alleujament de pressió entra en funcionament en el cas 

de les vàlvules autoregulades, una vegada a l’any.  

 

Per calcular la probabilitat de fallada d’alleujament de pressió s’utilitza el mateix 

procediment que a l’apartat K.3.2.  L’annex G determina les necessitats de venteig 

de pressió dels tancs, i s’observa que el cabal màxim de demanda de pressió de les 

zones 200 i 400 és de 1491Nm3/h.  Així, si la capacitat mínima dels dispositius de 

venteig de pressió és de 126,26 Nm3/h, el nombre mínim de dispositius que han de 

funcionar perquè no es produeixi una situació de pressió és de dotze. 

 

Si es realitzen revisions dels equips cada tres mesos, la probabilitat de no 

disponibilitat del dispositiu d’alleujament de pressió és de una vegada cada trenta-

dos anys i la de dos simultàniament és d’una vegada cada 4318 anys.  Així, si 

s’instal·len els dotze dispositius és molt improbable que coincideixi la fallada d’un 

dispositiu i les condicions de màxima demanda. 
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K.4. Disseny del sistema d’inertització per a reduir el risc 

 

Les dades obtingudes als apartats anteriors permeten extreure les següents 

conclusions respecte el disseny del sistema d’inertització: 

- La utilització de vàlvules de control com a dispositius d’inertització i 

recuperació de vapor i gas augmenta la fiabilitat del sistema perquè permet la 

detecció immediata de les fallades del dispositiu.  Es disminueix la freqüència 

d’entrada d’aire al sistema sense aturada de la recirculació d’una vegada 

cada vint-i-un anys de les vàlvules autoregulades a una vegada cada mil cent 

sis anys de les vàlvules de control.  En la probabilitat de fallada del sistema de 

recuperació de vapor i sortida per vàlvules de pressió passa d’una vegada a 

l’any en dispositius autoregulats a una vegada cada cent trenta-dos en les 

vàlvules autoregulades. 

- La probabilitat de fallada dels dispositius d’alleujament de buit i de pressió és 

despreciable.  D’aquesta manera, es pot considerar que el sistema 

d’inertització és segur amb una vàlvula d’alleujament per buit i almenys dotze 

vàlvules d’alleujament de pressió de 126 Nm3/h d’aire. 

- Es considera la utilització dels dispositius de reducció de pressió com a 

dispositiu anterior al dispositiu d’entrada de gas per prevenir una entrada a 

elevada pressió en el sistema, i es comprova que la seva implantació no 

disminueix la seguretat del sistema. 

- La perillositat per l’entrada d’aire al sistema i la generació d’una espurna per 

la circulació dels líquids a través de les canonades obliga a la instal·lació d’un 

sistema de mesura de pressió i parada automàtica de les bombes de 

circulació de dissolvents abans de l’obertura dels dispositius de venteig de 

buit i una alarma per disminució de pressió per comprovar manualment 

l’aturada de les bombes de líquid. 
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L. Avaluació econòmica 
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L.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és detallar la inversió que suposa cadascuna de les 

propostes del sistema d’inertització.   

 

Concretament, s’estudien el sistema d’inertització amb col·lector i vàlvules de control 

i vàlvules autoregualdes, i el sistema d’inertització amb vàlvules d’inertització i 

recuperació de vapor individuals per a cada tanc. 

 

En aquest annex, s’inclou la descripció de l’equip considerat, les hipòtesis 

realitzades i el pla d’inversions previst per a cadascuna de les alternatives. 

 

Les conclusions respecte a la millor solució es recull a la memòria. 
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L.2. Cost de l’equipament i instal·lació 

 

A continuació es detalla l’equipament considerat en els tres dissenys del sistema 

d’inertització, i el cost associat a la seva adquisició i instal·lació.  Tanmateix es citen 

les hipòtesis realitzades pel càlcul. 

 

La instal·lació del sistema d’inertització i venteig amb col·lector és molt similar quant 

a la seva estructura tant si es fa mitjançant vàlvules de control com amb vàlvules 

autoregulades.  Ara bé, les vàlvules de control necessiten una instal·lació de 

subministrament d’aire comprimit, cal condicionar el sistema de control distribuït per 

integrar els senyals de les vàlvules de control i el canvi de la pressió de consigna de 

les vàlvules de control permet estalviar la instal·lació d’un sistema de purga auxiliar.  

Les vàlvules autoregulades necessiten una canonada auxiliar de petit diàmetre per 

prendre la pressió de mesura corrent avall. 

 

La instal·lació del sistema en què cada tanc té les seves vàlvules divergeix dels 

dissenys anteriors en el fet que es necessita una doble conducció que creui totes les 

zones, i per tant les canonades necessiten una estructura més elaborada que la 

necessària pel pas d’una única canonada.  Tanmateix, cal tenir present que el 

nombre de vàlvules d’inertització i venteig és superior als dos casos anteriors.  

 

A les taules L.1 a L.3 es detallen els costos dels equips associats als tres dissenys 

considerats.  Al full de càlcul associat a aquest annex es troba el càlcul detallat de 

l’avaluació econòmica.  Les característiques dels elements són les especificades a 

l’annex I de selecció dels components.  Els preus s’han obtingut de fonts 

especialitzades citades a la bibliografia.   
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Sistema amb vàlvules de 
control 

Cost 
compra 

equip (k€)

Cost 
instal·lació 

(k€) 
Sistema de canonades   
Canonada  47 5 
Cost pintura   0 
Colzes (90º) 5 6 
Tes  10 9 
Complements soldar-brida  10 3 
Purgador mecànic 2 3 
Vàlvules de tall  59 6 
Mesurador d'oxigen 8 12 
Manòmetre 1 2 
   
Sistema d'inertització i venteig   
Vàlvules de pressió-buit 70 8 
Vàlvules d'inertització 3 0 
  2 0 
Vàlvules de venteig 4 0 
  2 0 
Sistema impulsió 128 38 
Canonada venteig 21 2 
   
Complements sistema inertització   
Sistema de purgat - - 
Sensor de pressió 3 4 
   
Suport estructural (5% anterior) 19 5 
   
Cost del material/Cost 
d'instal·lació 393 106 

Taula L.1-. Cost d’equip i instal·lació del disseny del sistema amb 
col·lector i vàlvules de control 
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SISTEMA  
Vàlvules de autooperades 

Cost 
compra 

equip (k€) 

Cost 
instal·lació 

(k€) 
Sistema de canonades   
Canonada  47 5 
Cost pintura  0 
Colzes (90º) 5 6 
Tes (no.) 10 9 
Complements soldar-brida  10 3 
Purgador mecànic 2 3 
Vàlvules de tall  59 11 
Mesurador d'oxigen 8 12 
Manòmetre 1 2 
   
Sistema d'inertització i venteig   
Vàlvules de pressió-buit 70 8 
Vàlvules d'inertització 5 0 
  2 0 
Vàlvules de venteig 3 0 
  2 0 
Sistema impulsió 128 38 
Canonada venteig 21 2 
   
Complements sistema inertització   
Sistema de purgat 5 1 
Sensor de pressió 3 4 
   
Suport estructural (5% anterior) 19 5 
   
Cost del material/Cost d'instal·lació 396 110 
Taula L.2-.  Cost d’equip i instal·lació del disseny del sistema amb col·lector i 
vàlvules autoregulades 
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SISTEMA Vàlvules de 
autooperades 

Cost 
compra 

equip (€) 

Cost 
instal·lació 

(€) 
Sistema de canonades   
Canonada  52 8 
Cost pintura  1 
Colzes (90º) 5 9 
Tes  11 14 
Complements soldar-brida  10 5 
Purgador mecànic 2 3 
Vàlvules de tall  148 34 
Mesurador d'oxigen 12 30 
Manòmetre 2 6 
   
Sistema d'inertització i venteig   
Vàlvules de pressió-buit 37 8 
Vàlvules d'inertització 17 8 
      
Vàlvules de venteig 20 8 
      
Sistema impulsió 128 38 
Canonada venteig 38 4 
   
Complements sistema inertització   
Sistema de purgat 5 1 
Sensor de pressió 3 4 
   
Suport estructural (10% anterior) 44 9 
   
Cost del material/Cost d'instal·lació 530 189 
Taula L.3-.  Cost d’equip i instal·lació del disseny del sistema amb vàlvules 
individualment a cada tanc 

 

S’observa que aproximadament un 33% (un 23% per l’últim cas) del total de la 

inversió en equips correspon a la criogènica, necessària per impulsar el nitrogen cap 

al sistema de tractament.  Tanmateix un 15 % (6% per la darrera alternativa) del total 

de la inversió és degut a les vàlvules de trencament de buit i venteig normal.  Un 14 

% (25%) del pressupost representa les vàlvules de tall, necessàries per permetre 

l’aïllament dels tancs respecte la xarxa d’inertització i el desmuntatge de les vàlvules. 
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L.3. Avaluació econòmica 

A la memòria es detalla el cost de la inversió total inicial.  Ara bé, és necessari 

considerar també el cost d’operació del sistema format pel cost de manteniment i les 

reparacions, així com el cost del nitrogen utilitzat i l’electricitat pel correcte 

funcionament, per tal de tenir una idea de quina és l’alternativa més favorable. 

 

Les hipòtesis realitzades per realitza l’avaluació econòmica s’han citat a la memòria.  

Ara bé, la estimació de la despesa de nitrogen i d’electricitat s’han fet seguint el 

següent procediment: 

- La despesa inherent de nitrogen és l’associada a la càrrega i descàrrega dels 

tancs.  Les variacions de temperatura se suposen amortides per la variació de 

pressió permesa als tancs, i per tant es negligeix el nitrogen consumit per les 

variacions tèrmiques. 

- Hi ha demanda de nitrogen deguda a les fuites a través de vàlvules i unions 

de les canonades.  El cabal demandat és en principi desconegut, i funció de la 

construcció de la canonada.  Ara bé, s’estima la seva despesa a partir de la 

taula donada per Walas (1990, p. 165), en què es donen les fuites d’aire per 

diferents components d’un sistema.  Això s’ha portat a terme al full “V fuites” 

del document “Avaluació econòmica.xls”.   

- Es consumeix nitrogen durant les posades en marxa del sistema després de 

cada parada, ja sigui per manteniment, o per fallada del sistema d’inertització, 

ja que entra aire, i s’ha de purgar el sistema.  Concretament, es considera la 

purga per dilució degut a la poca resistència dels tancs a la pressió i al buit.  

La freqüència de purga està directament relacionada amb la freqüència de 

fallida del sistema.  Se suposa que els tancs estan omplerts en el 70% de la 

seva capacitat amb líquid, en fer la purga.   

- En el cas de la instal·lació del col·lector, cal tenir present que es pot estalviar 

una certa quantitat de nitrogen en encadenar les operacions de càrrega i 

descàrrega.  A l’annex J, es quantifica aquest estalvi per a diferents hipòtesis.  

En aquest cas, es considera que la instal·lació amb vàlvules de control 

estalvia 27.000 m3 a la zona 200 i 400 i la zona 300 una part proporcional.  En 

canvi amb les vàlvules autoregulades, com no es poden modificar les 
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pressions de consigna, s’estima que el volum estalviat a les zones 200 i 400 

és inferior: 18.000 m3.  En el cas dels tancs inertitzats individualment, el volum 

de nitrogen estalviat és negligible. 

- L’electricitat consumida es calcula com l’energia necessària per bombejar el 

nitrogen des de la planta criogènica fins el conjunt de tancs, i el treball 

necessari per conduir el gas al sistema de tractament de gasos.  Es considera 

un rendiment de la màquina del 85%.  En definitiva, l’electricitat consumida és 

proporcional al cabal de nitrogen consumit. 

- El cost de l’electricitat s’estima en 9 c€/kWh [Ortega, 2004], i el del nitrogen 

en 7,7c€/m3 gas [Couldson i Richardson, 1991], i el de l’aire instrumental 

d’1c€/m3 aire [Couldson i Richardson, 1991]. 

 
Disseny A Període anual 

Concepte 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits        

Inc. Inmobilitzat material 773           

Inc. Capital circulant   39       -39 

         

Fons generats        

Cost de producció        

Costos directes        

Manteniment i reparacions   15 16 16 17 17 

Subministrament de 

material   2 2 2 3 3 

Utilitats       

Nitrogen   18 19 19 20 20 

Electricitat   1 1 1 1 1 

Aire d'instruments   5 5 5 5 5 

         

Costos fixes        

Amortització   155 155 155 155 155 

         

Despeses generals   0 0 0 0 0 

         

Cost total del producte 0 -191 -192 -194 -195 -196 
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Fons generats   -37 -38 -39 -40 -41 

Flux de caixa -773 -75 -38 -39 -40 -3 

Taula L.4-.  Pla d’inversió a cinc anys per al sistema d’inertització amb col·lector i 
vàlvules de control 

 

 
Disseny B Període anual 

Concepte 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits        

Inc. Inmobilitzat material 690           

Inc. Capital circulant   35       -35 

         

Fons generats        

Cost de producció        

Costos directes        

Manteniment i reparacions   14 14 15 15 16 

Subministrament de 

material   2 2 2 2 2 

Utilitats       

Nitrogen   19 19 20 20 21 

Electricitat   1 1 1 1 1 

              

         

Costos fixes        

Amortització   138 138 138 138 138 

         

Despeses generals   0 0 0 0 0 

         

Cost total del producte 0 -173 -175 -176 -177 -178 

        

Fons generats   -35 -36 -38 -39 -40 

Flux de caixa -690 -70 -36 -38 -39 -5 

Taula L.5-.  Pla d’inversió a cinc anys pel sistema d’inertització amb col·lector i 
vàlvules autoregulades 
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Disseny C Període anual 

Concepte 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits        

Inc. Inmobilitzat material 976           

Inc. Capital circulant   49       -49 

         

Fons generats        

Cost de producció        

Costos directes        

Manteniment i reparacions   20 20 21 21 22 

Subministrament de 

material   3 3 3 3 3 

Utilitats       

Nitrogen   26 26 27 28 29 

Electricitat   1 1 1 1 1 

              

         

Costos fixes        

Amortització   195 195 195 195 195 

         

Despeses generals   0 0 0 0 0 

         

Cost total del producte 0 -245 -246 -248 -249 -251 

        

Fons generats   -49 -51 -52 -54 -56 

Flux de caixa -976 -98 -51 -52 -54 -7 

Taula L.6-. Pla d’inversió a cinc anys per als sistema d’inertització individualment 
per las tancs 
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M.1. Introducció 

Aquest document recull les característiques que defineixen el sistema d’inertització i 

venteig de pressió dissenyat, així com les principals hipòtesis realitzades en prendre 

les decisions sobre les característiques del sistema entregat a l’empresa. 

 

L’objectiu del projecte és dissenyar un sistema capaç d’aportar nitrogen als diferents 

tancs i ventejar el sobrant, mantenint en tot moment una atmosfera inert amb una 

lleugera sobrepressió per sobre del producte emmagatzemat.  Per això, cal 

assegurar el correcte disseny del sistema.  Tanmateix, es vol minimitzar les 

emissions de vapors orgànics volàtils a l’atmosfera i reduir el cost total de la 

instal·lació. 

 

M.2. Caracterització del sistema d’inertització 

El dimensionat del sistema d’inertització es realitza a partir de la previsió de les 

necessitats d’aportació i venteig de nitrogen dels diferents tancs.  A continuació, cal 

decidir les pressions de consigna dels diferents dispositius i zones del sistema a 

partir de la normativa i el coneixement del funcionament de la xarxa.   Mitjançant la 

simulació del comportament del sistema s’avalua la possibilitat d’instal·lació d’un 

col·lector que uneixi els diferents tancs, per tal de disminuir el nombre de dispositius i 

estalviar nitrogen.  Finalment, es donen les característiques dels diferents dispositius 

que formen el sistema d’inertització i venteig. 
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M.3. Necessitats de nitrogen 

Per escollir els dispositius del sistema cal conèixer el cabal necessari de nitrogen 

previst per a cada tanc en les operacions de trencament de buit i venteig de pressió.  

S’utilitza l’estàndard 2000 de l’American Petroleum Institute per calcular aquestes 

demandes i es compara amb el càlcul teòric.  El resultat escollit és el més 

conservatiu, que correspon a l’estàndard 2000 de l’API.  A la taula M.1 es donen els 

resultats obtinguts per cadascuna de les zones. 

 

Zona Cabal de buit (Nm3/h N2) Cabal de pressió (Nm3/h N2) 

200 196,38 634,24 

300 325,87 257,45 

400 307,97 446,51 

Total 830,22 1338,2 

Taula M.1-. Demanda màxima de nitrogen per cada zona 
 

En el càlcul de la taula anterior, s’ha tingut en compte el nombre de bombes de líquid 

existents a cada zona pel buidatge i omplerta dels tancs. 

 

Donat que no sempre es produeixen simultàniament totes les operacions d’omplerta 

(o buidatge), es considera un dimensionat que reculli amb una confiança del 95% 

tots els casos de venteig (omplerta dels tancs).  D’aquesta manera es redueix el 

dimensionat del sistema de recuperació de nitrogen, mentre que el sistema 

d’inertització no es modifica perquè els tancs són molt poc resistents al buit, i es vol 

protegir el sistema de qualsevol situació que el pugui produir.  Així, es considera un 

sistema capaç de ventejar el màxim cabal de nitrogen, quan es produeixen les 

següents situacions simultàniament: 

- Variació tèrmica significativa d’acord a la demanda de l’API 2000, i  

- Omplerta simultània dels tancs, considerant la situació més probable amb una 

confiança del 95%. 
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Zona Cabal de pressió (Nm3/h 
N2) 

200 i 400* 519,31 

300 127,89 

Total 647,2 
Taula M.2-. Demanda màxima de nitrogen per 

cada zona en el 95% dels casos per a cada zona 

 

* Les zones 200 i 400 es consideren de forma conjunta donat que estan unides a un 

mateix col·lector. 
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M.4. Pressions característiques del sistema 

La taula següent resumeix les pressions de cadascuna de les zones, i les de 

consigna de les vàlvules. 

 

 Pressió relativa 

Des de criogènia Entre 2 i 4 bar 

Zones 200, 300 i 400 
Valor consigna 

(mbar) 
Pobert.

1 
(mbar) 

Ptanc.
2 

(mbar)

  - Pressió trencament buit -2 a -0,2   

  - Pressió inertització 48 45,6 50,7 

  - Pressió recuperació N2 65 68,7 62,3 

  - Pressió venteig atmosfera 82 – 100   

  - Pressió de seguretat (incendi) 100 – 130   

Retorn a criogènia P sortida màxima de 35 mbar 

Taula M.3-. Taula resum de pressions a les diferents zones 
 

Per la caracterització de les pressions del sistema s’han realitzat les hipòtesis i 

consideracions següents: 

- La pressió a l’entrada de la vàlvula d’inertització ha de trobar-se en un valor 

comprès entre els 2 i els 4 bar relatius, per assegurar la correcta operació de 

la vàlvula. 

- La pressió de treball dels tancs està condicionada pels límits legals i la 

pressió de disseny dels tancs d’emmagatzematge.  Com són tancs 

atmosfèrics, la Instrucció Tècnica Complementària 1, del Reial Decret 

379/2001, de 6 de abril imposa que el valor màxim de la pressió és de 150 

mbar. 

- El rang de valors típic de la pressió de venteig de buit es troba entre -0,2 i -2 

mbar [Driedger, 1995].  Com més a prop del zero està aquesta pressió, a 

                                            
1 Pobert és la pressió mínima (màxima en el cas del venteig de recuperació de nitrogen) aproximada 

que existeix al col·lector en el moment d’obrir-se el dispositiu. 
2 Ptanc. és la pressió màxima (mínima en el cas del venteig de recuperació de nitrogen) aproximada 

existent al col·lector en el moment de tancament del dispositiu. 
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menys buit està sotmès el tanc.  La selecció d’aquesta pressió es fa en funció 

dels dispositius disponibles pels fabricants. 

- La selecció de la pressió d’inertització es realitza per assegurar la no 

interferència entre els dispositius durant el seu accionament.  S’han de tenir 

en compte els següents condicionants: 

- Les variacions de pressió entre els tancs degut a la diferència de la 

seva alçada; concretament una diferència de 0,7 mbar a la zona 

200 i 400, i nul·la a la 300.   

- La diferència de pressió entre els tancs deguda a la connexió per 

col·lector és del voltant de 0,5 mbar a les zones 200 i 400; i 0,55 

mbar aproximadament a la zona 300. 

- Igualment, té lloc una disminució de la pressió controlada durant 

l’obertura del dispositiu d’inertització, per això és necessari deixar 

suficient marge de pressió estimat en 1,2 mbar per les vàlvules 

reguladores amb pilot. 

Com a decisió final, s’utilitza una pressió d’inertització de 48 mbar.  Ara bé, 

aquesta pressió pot disminuir-se fins a 25 mbar si els dispositius estan ben 

escollits per l’aplicació.  Aquest valor és una consigna molt conservativa 

utilitzada a refineries [J. Boada, 2005], i en ser menor a l’anterior permet 

l’estalvi del nitrogen consumit sense alterar el funcionament del sistema. 

 

 Pressió relativa 

Zones 200, 300 i 400 
Valor consigna 

(mbar) 
Pobert. 

(mbar) 
Ptanc. 

(mbar) 

  - Pressió trencament buit -2 a -0,2   

  - Pressió inertització 25 22,6 27,7 

  - Pressió recuperació N2 42 45,7 39,3 

  - Pressió venteig atmosfera 70 – 100   

  - Pressió de seguretat (incendi) 100 – 130   

Taula M4-. Taula resum de pressions a les diferents zones 
 

Si la pressió d’inertització es redueix als 25 mbar, i la diferència amb la 

pressió de recuperació de vapor es manté en 17 mbar, el volum de fuites es 
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redueix en un 23%. 

- La pressió de venteig de nitrogen es considera de 65 mbar, prou superior a la 

d’inertització, i per sota del límit màxim assolible pels tancs.  Aquesta pressió 

es pot disminuir si ho fa la d’inertització.  L’augment del marge de pressions 

entre aquest dispositiu i el d’inertització permet un major aprofitament del 

nitrogen entre els tancs.  Per exemple, si a la taula M.4 s’augmenta el valor de 

consigna de la pressió de recuperació de 42 mbar a 65 mbar, el volum de 

nitrogen reaprofitat per recirculació als tancs augmenta en un 81% (passa de 

10,2 a 18,5 ·103 m3/any).  Ara bé, un increment de la pressió de recuperació 

de nitrogen, incideix en un major volum de fuites.  Així, el valor de consigna 

de la pressió de recuperació de nitrogen és una funció de compromís del 

cabal de fuites existent i l’estalvi en el reaprofitament de nitrogen.  Cal tenir en 

compte que si el dispositiu finalment instal·lat és una vàlvula autoreguladora 

directa, aquesta arriba a necessitar una sobre pressió de 35 mbar [Fisher, 

2003] per descarregar el cabal màxim de nitrogen; així, el límit superior de 

treball d’aquest dispositiu seria de 100 mbar. 

- La pressió de venteig a l’atmosfera i la de seguretat es donen com un marge 

de pressions, el valor final de les quals és funció de les característiques de 

sobrepressió dels dispositius.  La pressió de consigna únicament està 

condicionada per la pressió màxima permesa i la pressió màxima d’obertura 

dels altres dispositius.  

- Considerant un percentatge d’omplerta dels tancs d’un 80% i una diferència 

de la pressió de 40 mbar fins l’obertura del dispositiu de venteig a l’atmosfera, 

la zona 300 és capaç de suportar la sobrepressió durant 10 minuts si 

excedeix el cabal de disseny de les vàlvules els 20 Nm3/h i 5,5 minuts si 

excedeix 40 Nm3/h.  Les zones 200 i 400 són capaces de suportar aquests 

cabals 38,7, 19,4 minuts respectivament, i 12,9 minuts per a 60 m3/h. 

- La canonada de retorn a la criogènica ha de tenir una pressió a la sortida de 

la vàlvula de venteig que permeti el correcte funcionament de la mateixa.  

Concretament, s’ha de produir una pèrdua de càrrega a través de la vàlvula 

de venteig igual o superior al 50% de la pressió de consigna.  Si la pressió de 

consigna és de 65 mbar, com a màxim la pressió en aquest extrem ha de ser 

1,0325 bar i la pèrdua de càrrega a la canonada està limitada.   
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M.5. Especificacions de la disposició i caracterització del 

sistema 

La forma del col·lector que uneix els tancs és lineal.  Una canonada central creua les 

zones de tancs, i per cada parell de tancs surt una bifurcació que els alimenta.  Es 

considera la implantació d’un col·lector per les zones 200 i 400 en què el producte ha 

de ser tractat o eliminat, i un col·lector per la zona 300, de producte final.  S’estima 

que la possibilitat de contaminació entre les diferents substàncies és negligible. 

 

La longitud total de les canonades és de 180 metres aproximadament, per a les 

zones 200 i 400.  Per a la zona 300 es calcula que la longitud total és de 60 metres 

aproximadament. 

 

La distància entre la criogènica i la zona de tancs s’estima en 250 m pel càlcul de la 

canonada que ha de conduir nitrogen. 

 
La temperatura i la pressió de disseny són 20ºC i 106000 Pa respectivament.  Així, la 

densitat i la viscositat del nitrogen són 1,1651 kg/m3 i 1,75·105 Pa·s.  La temperatura 

s’ha considerat constant en tota la simulació. 

 

M.5.1. Diàmetres 

El diàmetre de les diferents canonades ha de ser l’especificat a la taula M.5. 

 Diàmetre 
(m) 

Diàmetre 
(polzades)

Des de criogènia 0,1016 4 

Zones 200 i 400 0,1016 4 

Zona 300 0.0762 3 

Retorn a criogènia 0,1016 4 

Taula M.5-. Diàmetre de cada canonada 
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Justificació de la selecció de diàmetres: 

- Les canonades que uneixen els tancs (zona 200 i 400, i 300) tenen la funció 

de venteig en condicions normals d’operació.  D’acord a l’article 10 de la 

Instrucció Tècnica Complementària APQ 01, el seu tamany ha de ser igual al 

superior de les canonades d’omplerta o buidatge.  Inicialment, s’ha pres 

aquest diàmetre, i la simulació ha corroborat que aquest és suficient per 

mantenir tots els tancs a la mateixa pressió. 

- La canonada amb nitrogen des de la planta criogènica fins a la zona de tancs 

ha de ser capaç de transportar cabal suficient per les condicions de màxima 

demanda, a una pressió d’entre 2 i 4 bar a l’entrada de les vàlvules 

d’inertització.  S’escull una canonada de quatre polzades, en què per un cabal 

màxim de 850 Nm3/h de nitrogen produeix una pèrdua de càrrega de 3,8·104 

Pa (0,38 bar). 

- Per la canonada de retorn a la criogènica s’utilitza una canonada de 4 

polzades, en què pot passar un cabal 650 Nm3/h sense sobrepassar els 

2,2·104 Pa (0,22 bar) de pèrdua de càrrega. 

 

M.5.2. Material 

Per la selecció del material de les canonades, s’han de tenir en compte la seva 

temperatura i la pressió de funcionament, que treballen l'aire lliure i sota tensions 

mecàniques degudes als dispositius instal·lats.  Igualment, és important considerar la 

circulació de nitrogen amb vapors de diferents tipus de dissolvents orgànics 

agressius.  Donat que es produeixen situacions de repòs i s’alterna amb entrades 

puntuals d’oxigen al sistema, es necessita un material molt resistent a la corrosió.  

Per això, s'ha escollit l'acer inoxidable 316 com a material de fabricació de les 

canonades. 

 

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 

entre els dos metalls. 
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Per les vàlvules de regulació de nitrogen, es pot diferenciar entre els elements 

interns i el cos i la tapa de la vàlvula.  Per una banda, els elements interns s’han de 

fer d’acer inoxidable 316 per resistir la corrosió i l’erosió del pas de nitrogen i pel 

contacte amb vapors orgànics.  Quant a la tapa i el cos, és també necessari utilitzar 

acer inoxidable per evitar la corrosió del fluid.  Igualment, és imprescindible col·locar 

les vàlvules de manera adequada a les canonades per a evitar que els vapors 

condensin sobre elles.  Finalment, en l'elecció del material plàstic s’escull un material 

per al diafragma i l’empaquetadura inert als vapors, concretament tefló. El segellat 

del seient més adient és la goma fluorocarbonada (FKM). 

 

 

M.5.3. Especificacions canonades 

S’estima el coeficient de fricció de les canonades, ε, en un valor de 0,5 mm, valor 

màxim d’una canonada d’acer soldada amb petits dipòsits, i lleugerament rovellada 

[Blevins, 1984, p. 53].  D’aquesta manera es té en compte l’efecte de l’envelliment de 

la canonada i els resultats són més conservatius. 

 

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 de les zones 200, 400 i de retorn a criogènica.  En qualsevol cas, es 

considera la utilització de canonades estàndard Sch 40. 

 

Les canonades de diàmetre superior a dues polzades s’acostumen a unir mitjançant 

soldadura [Walas, 1990, p. 193].  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, 2003, p. 193]. 

 

El càlcul de la dilatació tèrmica de la canonada d’acer per a les temperatures de 

funcionament es calcula a partir de la fórmula donada per la norma BS 806 [Kentish, 
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1989, 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 menor 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, 1989, 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, doncs el flux pot ser bidireccional, s’utilitza una inclinació de les 

canonades de 1/50 [Kentish, 1989, 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, 1984, p. 70] aquesta norma es respecta en el traçat de les canonades. 
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S’han de connectar a terra les canonades per evitar l’acumulació d’electricitat 

estàtica. 

 

És recomanable unir les dues zones diferenciades 200 i 400, i 300 mitjançant dues 

canonades auxiliars tancades amb vàlvules de tall durant l’operació normal de la 

inertització.  La funció d’aquestes canonades és permetre la connexió entre els dos 

col·lectors en cas d’indisponibilitat de servei a un d’ells. 

 

M.5.4. Aparells de mesura 

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 de mesurar periòdicament la 

quantitat 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, .1997, p. 414]. 

 

M.5.5. Vàlvules i purgadors 

Per recollir el dissolvent condensat a les canonades degut a les variacions tèrmiques 

són necessaris dispositius de purga de líquid a les canonades.  S’ha considerat la 

màxima disminució de temperatura en trenta minuts del 2002 com la diferència entre 

els 28,6 ºC i 22,4 ºC, i s’agafa una fictícia màxima com la diferència màxima entre 

les mitjanes mensuals de les temperatures promitjades entre el 1998 i el 2002, que 
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oscil·la entre 21,7 ºC i -2,8ºC.  La massa de clorur de metilè condensat per a la 

variació de temperatura màxima és de 446,6 g i per a la fictícia és de 1098,8 g.  A 

partir d’aquestes quantitats, és necessari introduir purgadors de condensat per evitar 

l’acumulació de líquid a les canonades. 

 

Ara bé, cal tenir en compte que aquest cabal de condensats no és constant i la 

pressió interna del sistema és molt baixa.  Per aquests motius, la instal·lació 

sistemàtica de purgadors en el sistema pot no ser efectiva i es decideix resoldre part 

del problema dels condensats amb el disseny de les canonades.  Així, amb una 

inclinació suficient de les canonades cap els punts més baixos del sistema s’elimina 

el líquid que va a parar a aquest punt mitjançant un purgador mecànic. 

 

Es preveu la instal·lació de vàlvules de tall a cada tanc per permetre el seu aïllament 

del sistema d’inertització i venteig en casos de reparació dels tancs.  Aquest fet 

obliga a col·locar a cada tanc una vàlvula de pressió-buit dimensionades d’acord 

amb les necessitats mostrades de cada tanc i la vàlvula de pressió tindrà incorporat 

el seu propi apagaflames.  Si no suposa cap problema interrompre tot el sistema 

d’inertització durant revisions o reparacions dels tancs, les vàlvules de tall es poden 

eliminar.  D’aquesta manera es pot reduir el nombre de dispositius de trencament de 

buit i venteig de pressió a un total de: 

- Zona 200 i 400: vint dispositius de buit de 23,8 Nm3/h i dotze de sobrepressió 

de 126,26 Nm3/h, dels vint-i-sis de cada tipus inicials. 

- Zona 300: cinc dispositius de buit de 61,5 Nm3/h i dotze de sobrepressió de 

106,9 Nm3/h, dels setze de cada tipus inicials. 

 

 

Les vàlvules de control han de permetre el pas de forma controlada del cabal màxim 

i mínim del sistema per regular la pressió correctament.  L’obertura de la vàlvula és 

proporcional a la diferència de pressió entre l’existent i la consigna.  Una sola vàlvula 

permet només el pas controlat d’un rang de cabals de 3 a 6 [Emerson Process 

Management, 2005].  Per aquest motiu, s’ha d’instal·lar un parell de vàlvules que 

satisfacin la demanda per a cabals baixos i cabals elevats. 
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En el cas de les vàlvules de control autoregulades, se seleccionen els dispositius a 

partir del cabal màxim i la pressió mínima d’entrada a partir de les dades del catàleg 

d’Emerson Process Management, Fisher Regulators. 

 

Les vàlvules de control amb dispositius de control es caracteritzen per a l’aplicació 

en particular, donant la característica de cabal i el coeficient de cabal necessari. 

 

Les vàlvules de control proporcionen un millor seguiment del funcionament del 

sistema d’inertització i venteig dels tancs, i per tant, un augment de la seguretat del 

sistema.  Tanmateix, les vàlvules de control permeten seguir l’evolució de fuites i 

emissions, i detectar més aviat possibles avaries.  Finalment, cal destacar 

l’avantatge econòmic que suposa la instal·lació del col·lector per inertitzar els tancs 

donat que s’estalvia un 20% respecte la instal·lació estàndard d’una vàlvula a cada 

tanc.   

 

A continuació es llisten les característiques i els preus dels dos tipus de dispositius 

possibles per aquesta instal·lació, les vàlvules de control i les vàlvules operades amb 

pilot. 

 

 

Vàlvules de control 
Per utilitzar les vàlvules de control cal instal·lar un transmissor de pressió al col·lector 

de canonades que informi el sistema de control distribuït, i tanqui el bucle de control.  

Concretament són necessaris dos a les zones 200 i 400, i un a la zona 300.  S’ha 

seleccionat el model 1151 de la casa Rosemount, que permet un rang d’uns pocs 

mbar fins a 373 mbar. 

 

Les vàlvules de control són vàlvules de globus, les característiques de les quals es 

detallen a continuació.  

 

Vàlvules inertització (zona 200 i 400) 

Diàmetre de la vàlvula: 1 polzada 

Cabal mínim i màxim: 20 a 100 (Nm3/h) 



Annex M. Plec de condicions  Pàg. 83 de 94 
 

 

Característica de cabal: igual percentatge 

Coeficient de cabal màxim: 6,89 

 

Diàmetre de la vàlvula: 2 polzades 

Cabal mínim i màxim: 100 a 600 (Nm3/h) 

Característica de cabal: igual percentatge 

Coeficient de cabal màxim: 28,6 

 

Vàlvules recuperació de vapor (zona 200 i 400) 

Diàmetre de la vàlvula: 1 polzada 

Cabal nominal: 60 (Nm3/h) 

Característica de cabal: igual percentatge 

Coeficient de cabal màxim: 13,8 

 

Diàmetre de la vàlvula: 2 polzades 

Cabal mínim i màxim: 100 a 600 (Nm3/h) 

Característica de cabal: igual percentatge 

Coeficient de cabal màxim: 28,6 

 

Vàlvula inertització (zona 300) 

Diàmetre de la vàlvula: 2 polzades 

Cabal mínim i màxim: 60 a 300 (Nm3/h) 

Característica de cabal: igual percentatge 

 

Vàlvula recuperació de vapor (zona 300) 

Diàmetre de la vàlvula: 1 1/2 polzades 

Cabal nominal: 60 a 180 (Nm3/h) 

Característica de cabal: igual percentatge 

 

Vàlvules reguladores de pressió pilotades 

Vàlvules inertització (zona 200 i 400) 

Model: Y 692 

Dimensions cos: 2 polzades 
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Dimensions de pas: ¾ polzades 

Cabal màxim: 448 (Nm3/h N2) a [Pconsigna = 69 mbar i Pentrada=2,1 bar] 

Rang de pressió: 16 a 68 mbar 

Línia de control externa 

 

Model: Y 690 AH 

Dimensions cos: 1 polzada 

Dimensions de pas: ¼ polzades 

Cabal màxim: 59,8 (Nm3/h N2) a [Pconsigna = 37mbar i Pentrada=2,1 bar 

Rang de pressió: 37 a 83 mbar 

Línia de control externa 

 

2 Vàlvules recuperació de vapor (zona 200 i 400) 

Model: Y 66 RR 

Dimensions cos: 3 polzades 

Rang de pressió: 52 a 103 mbar 

Línia de control externa 

 

 

Vàlvula inertització (zona 300) 

Model: Y 692 

Dimensions cos: 1 ½ polzades 

Dimensions de pas: ¾ polzades 

Cabal màxim: 358 (Nm3/h N2) [a Pconsigna = 100 mbar i Pentrada=2,1 bar] 

Rang de pressió: 16 a 68 mbar 

Línia de control externa 

 

Vàlvula recuperació de vapor (zona 200 i 400) 

Model: Y 66 RR 

Dimensions cos: 2 polzades 

Rang de pressió: 52 a 103 mbar 
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M.5.6. Elements d’impulsió 

La bufant i la criogènica actuals no tenen prou capacitat (30 + 15 Nm3/h) per atendre 

les necessitats d’aspiració de nitrogen del parc d’emmagatzematge (mínims entre 20 

Nm3/h a 60 Nm3/h).  Així, és necessari instal·lar equips d’impulsió capaços de fer 

circular el flux de nitrogen.  Per una banda, cal un element que condueixi el nitrogen 

des de la criogènica fins al parc de tancs, i per una altra s’ha de considerar la 

necessitat d’un equip capaç d’aspirar el venteig des dels tancs fins a la criogènica. 

 

Per impulsar el nitrogen d’inertització, s’utilitza un gasificador del nitrogen líquid, i el 

gas, inicialment a 4 bar, té suficient pressió per arribar a la zona de tancs, donat que 

la pèrdua de càrrega al llarg de la canonada és d’aproximadament 0,25 bar, per tant 

arriba amb una pressió suficientment elevada (per sobre dels 2 bar relatius). 

 

Per aspirar els ventejos, s’estima la capacitat de la criogènica per fer el buit i 

succionar el nitrogen.  Així, es fan les següents consideracions: 

- L’intercanviador de la criogènica està a una temperatura d’entre -130 i -140 ºC. 

- Els gas ventejat entra saturat amb clorur de metilè a una temperatura de 20 

ºC. 

- El nitrogen ventejat surt de la criogènica a -140 ºC [Ecologia Química, 2003] 

- El coeficient global de transmissió de calor s’estima en 55 W/m2K. [Marshall, 

2001]. 

- La diferència de temperatura pel càlcul de l’intercanviador s’agafa com la 

mínima diferència entre el corrent de gas ventejat i el nitrogen líquid. 

- El clorur de metilè té una concentració al gas sortint de la criogènica de com a 

màxim 20 mg/Nm3. 

- S’utilitza un intercanviador indirecte de tubs intern en espiral [Ecologia 

Química, 2003].  La pèrdua de càrrega del nitogen ventejat a través seu 

s’estima en 0,2 bar [Ulrich, 1984 p. 153]. 

 

Així, l’àrea del condensador de la criogènica s’estima en 50 m2.  És necessari 

instal·lar dos intercanviadors en paral·lel, per tal de facilitar la regeneració de restes 

d’aigua o altres substàncies que poden solidificar.  
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La canonada d’impulsió de nitrogen i la canonada de venteig han d’incorporar 

vàlvules de seguretats per evitar que les pressions superin o disminueixin per sota 

del límit admissible del material. 
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M.6. Condicions de funcionament del sistema 

El sistema està dissenyat perquè no hi hagi problemes d’operació durant el seu 

funcionament normal.  Tanmateix, cal tenir presents les següents consideracions: 

- Purga: després de cada aturada del sistema o reparació d’un tanc, i entrada 

d’aire, s’ha de reduir la concentració d’oxigen a un 6% volumètric a l’interior.  

Això s’implementa mitjançant el purgat.  Considerant que els tancs es trobin a 

un 70% de capacitat, el volum de nitrogen necessari per purgar el tanc des 

del 21% volumètric d’oxigen fins el 6% es mostra a la taula M.6. 

Zona V purgat (m3) 

200 i 400 1495,2 

300 420,9 

Total 1916,1 

Taula M.6-. Volum de nitrogen de purga necessari per disminuir la 

concentració d’oxigen per sota del 6%. 

- Donat que s’ha dimensionat el sistema pel 95% de probabilitat d’omplerta dels 

tancs, i per tant, el venteig normal no coincideix com el màxim, es recomana 

afegir al manual d’operació del parc de tancs un postulat que limiti el nombre 

màxim de bombes funcionant simultàniament, a l’omplerta dels tancs al 

previst en aquesta hipòtesis.  Per tant, no s’aconsella que s’omplin 

simultàniament més de dos tancs a la zona 300, ni amb un cabal superior als 

120 m3/h el total de les zones 200 i 400. 

- És necessari establir un programa de manteniment dels dispositius instal·lats 

per controlar el seu correcte funcionament.  En el cas de les vàlvules de 

control el manteniment es pot fer en línia, mentre que les altres vàlvules 

regulades han de ser revisades in situ. 

- El consum de nitrogen líquid anual calculat és de 360 m3.  D’aquesta manera, 

es pot utilitzar un únic tanc de capacitat anual de 15 m d’alçada per 6 metres 

de diàmetre; o bé, un tanc amb capacitat per a tres mesos i tenir 

aprovisionaments trimestrals i tenir un tanc de 12 m d’alçada per 3 m de 

diàmetre.  La selecció es fa en funció del pressupost de l’empresa 

subministradora. 
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L’estimació s’ha efectuat en base a les següents partides: 

- El cabal de pas que ha d’entrar i sortir per l’ompliment i buidatge de les 

zones. 

- El nitrogen estalviat gràcies al col·lector. 

- El cabal de les posades en marxa, després de cada aturada del 

sistema. 

- El nitrogen consumit per la criogènica. 

 

  Qpas 
(·10-3m3) 

Q estalviat 
(·10-3m3) 

Q posamarxa 
(·10-3m3) 

Q criogènica 
(·10-3m3) 

Q total 
(·10-3m3) 

Consum N2 
(·10-3m3/any)

Zones 200 
i 400 45 -27 7 141 166 

Zona 300 19 -12 2 60 70 
235 

Taula M.7-. Previsió consum nitrogen (densistat a T = 20ºC) 
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N. Glossari 
A continuació es defineix la terminologia relacionada amb la naturalesa de les 

substàncies emmagatzemades als tancs i les seves característiques, així com els 

conceptes específics per comprendre el funcionament del sistema d’inertització i 

venteig. 

 

Un líquid inflamable és aquell amb un punt d’inflamació inferior a 38ºC. 

 

Un líquid combustible és aquell amb un punt d’inflamació igual o superior a 38ºC. 

 

La ignició d’una mescla inflamable es produeix quan aquesta es posa en contacte 

amb una font d’ignició amb suficient energia o quan arriba a una temperatura 

suficientment elevada perquè s’autoencengui. 

 

La temperatura d’inflamació (“flash point”) és la temperatura més baixa d’un líquid a 

què pot donar suficient vapor per formar una mescla inflamable amb aire. 

 

La temperatura d’autoignició és una temperatura per sobre de la qual es disposa de 

suficient energia a l’ambient com per provocar la ignició de la substància. 

 

Els límits d’inflamabilitat es defineixen perquè les mescles d’aire amb vapor 

s’encenen i cremen només a un rang ben especificat de composicions.  La mescla 

no crema quan la composició es troba per sota del límit inferior d’inflamabilitat (LFL, 

“Lower Flamable Limit”) perquè la mescla és massa pobre per la ignició.  La mescla 

no és tampoc combustible quan la composició és massa rica, és a dir, per sobre del 

límit superior d’inflamabilitat (UFL, “Upper Flammability Limit”).  La mescla només és 

inflamable quan la composició de la mescla està compresa dins dels límits inferior i 

superior d’inflamabilitat.  Les unitats són en percentatge volumètric de combustible 

per aire. 

 

La concentració mínima d’oxigen (LOC, “Limiting Oxygen Concentration”) és el 

percentatge mínim d’oxigen necessari a la mescla capaç de propagar la flama.  
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S’expressa en percentatge volumètric de la mescla.  La disminució de la 

concentració d’oxigen per sota d’aquest valor es considera una mesura preventiva 

d’explosions. 

 

 

El sistema de venteig d’alleujament de pressió comprèn el conjunt de components al 

voltant del dispositiu d’alleujament, incloent la canonada fins a l’alleujament, el 

dispositiu d’alleujament, les canonades de descàrrega i altres tipus d’equipament 

que complementen el procés d’alleujament (veure Figura N.1).  Està dissenyat per 

prevenir els efectes de les alteracions de la pressió interna d’un recipient 

d’emmagatzematge. 

 

La pressió de consigna (“set pressure”) és la pressió manomètrica a la que està 

dissenyat el dispositiu d’alleujament per començar a obrir-se. 

 

La pressió de disseny (“maximum allowable working pressure”, MAWP) és la pressió 

màxima permissible a la temperatura de disseny en el recipient considerat. 

 

La pressió d’operació, treball o servei és la pressió relativa durant el servei normal, 

normalment es troba un 10% per sota de la pressió de disseny. 

 

L’acumulació és el màxim increment de pressió per sobre de la de disseny durant el 

venteig d’emergència, expressat normalment com a percentatge de la pressió 

manomètrica de disseny.  El codi ASME (“American Standards of Mechanical 

Engineering”) permet un trenta-tres per cent per canonades, un vint-i-un per cent en 

cas de foc i un deu per cent a la resta de casos. 

 

La sobrepressió és l’increment de pressió en el recipient per sobre de la pressió de 

consigna durant el procés d’alleujament.  S’arriba al valor màxim quan la vàlvula està 

totalment oberta.  És equivalent a l’acumulació si la pressió de consigna coincideix 

amb la de disseny.  S’expressa com a percentatge de la pressió de consigna. 

 

La contrapressió és la pressió estàtica existent a la descàrrega de la vàlvula de 
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seguretat.  Aquesta pot ser imposada o de flux.  En el primer cas seria l’atmosfèrica 

o l’existent en un col·lector de torxa, i el segon seria la deguda a la pèrdua de 

càrrega a les línies de descàrrega de la vàlvula i només existeix durant el venteig. 

 

L’escapament, despressurització o subpressió de seient (blow-down) és la diferència 

entre la pressió de consigna i la pressió a la que torna a tancar la vàlvula, 

expressada en percentatge de la pressió de consigna, acostuma a ser un sis per 

cent de la pressió diferencial de consigna. 

 

S’entén per pressió diferencial de consigna la diferència entre la pressió de consigna 

i la contrapressió de disseny. 

 

El sistema de canonades és el conjunt de canonades, brides, vàlvules, juntes, 

cargols de subjecció i altres accessoris sotmesos a l’acció del producte 

emmagatzemat. 

 

El tanc atmosfèric és un recipient dissenyat per suportar una pressió interna relativa 

de fins a 0,15 bar. [Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ1] 

 

El tanc a baixa pressió és un recipient dissenyat per suportar una pressió interna 

relativa superior a 0,15 bar i no superior a 0,5 bar. 

 

La torxa és una instal·lació destinada a cremar a l’atmosfera determinats gasos 

d’una manera controlada. 
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Figura N.1-. Esquema del règim de pressions d’un dispositiu de seguretat amb una 
sobrepressió del 10% [Turmo, NTP 510; referències Memòria] 

 

 

 


