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1.  Introducció  
 

1.1 Objecte del TFM  

En aquest treball de final de màster es proposa estudiar, calcular i pre-dissenyar 
un equip que permeti millorar l’actual instal·lació hidràulica de refrigeració de l’àrea 
experimental del sincrotró, zona on hi ha els laboratoris de llum. També es buscarà 
la solució que caracteritzi el problema d’acumulació d’aire a la instal·lació. 

Com a objectius específics: 

• S’estudiarà, caracteritzarà i simularà la instal·lació actual 

• Es revisarà la bibliografia disponible sobre el criteri de la velocitat mínima 
d’un fluid que circula per canonades i s’establirà, segons un criteri tècnic, 
el valor d’aquesta velocitat, també anomenada crítica 

• Es plantejaran solucions per a aquest problema ajustades al present, i   
diversos escenaris futurs en funció de paràmetres de consum i de 
desenvolupament del sincrotró i les més adequades és pre-dissenyaran 

• Es validarà la bondat de la caracterització i de les solucions i 
s’implementaran o es deixaran detallades per una possible implementació 
en el futur 

 

1.2 Justificació de la utilitat del TFM 

A la primavera del 2013 els equips de mesura del sincrotró van detectar una 
caiguda de més del 40% del cabal nominal en les canonades dels sistemes de 
refrigeració. Aquestes pèrdues van ocórrer en un període de només 2 setmanes. 

 
Figura 1: Monitorització del cabal en el període de crisi ( primavera 2013) on s'observa la caiguda 

de cabal. FONT: M.Quispe 

Per aquest motiu el sincrotró va haver de tancar durant 3 mesos, esdevenint així 
l’aturada més llarga que ha patit la instal·lació des del seu funcionament. És el 
problema més important que s’enfronta actualment el departament i les solucions 
fins el moment proposades són temporals. En termes econòmics, una aturada de 
3 mesos va suposar unes pèrdues valorades en 2 milions d’euros. 
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El motiu d’aquesta caiguda de cabal es va inicialment atribuir a diverses causes, 
però al final la opció més raonable era degut a l’acumulament d’aire per mal ús 
dels conductes de refrigeració. 

Aleshores es van proposar diverses solucions per evitar aquesta aturada i poder 
reprendre les activitats i el funcionament. Cap d’aquestes solucions va ser 
pensada com a definitiva sinó per poder seguir endavant mentre funciones. 

El propòsit d’aquest projecte és de proposar solucions definitives a curt i llarg 
termini i que tinguin en compte tots els requisits que es demana des de la direcció 
d’enginyeria d’ALBA. 

Hi ha una recomanació del SAC (21st Meeting of the ALBA Scientific Advisory 
Committee), Comitè Científic Internacional del 10 de desembre de 2015, d’estudiar 
i implementar la solució que en resulti d’aquest treball. 

 
1.3 Abast del TFM 

Forma part del treball totes les tasques de mesures de cabals, pressions. També 
la presa de dades geomètriques per a la caracterització dels diversos punts de les 
anelles, conductes, baixants, etc. és a dir, de tota la instal·lació de transport del 
líquid refrigerant per aconseguir detallar-la en el programa PipeFlow Expert. La 
caracterització es farà des de l’entrada de l’aigua a l’anella que hi ha a l’àrea 
experimental fins que en surt. Les línies es simplificaran com un element de 
consum de corba de pèrdues. 

Es faran prediccions de comportament amb la simulació muntada per a diverses 
configuracions en funció de les vàlvules de pas ja existents a la instal·lació. 

Es proposarà una solució final pel problema i una solució parcial. La solució final 
no s’espera que s’arribi a implementar mai, tal i com es justifica més endavant. La 
solució parcial es dissenyarà i detallarà per ser implementada. 

L’enginyeria de detall de la solució parcial inclourà la proposta de solució amb els 
càlculs teòrics, la llista de materials i un pressupost. 

 

1.4 Requisits del TFM 

El personal del sincrotró treballa amb el programa PipeFlow Expert. És per aquest 
motiu que la caracterització de l’anella de distribució de l’aigua de refrigeració es 
farà amb aquest programa.  

Per a poder fer la caracterització s’ha de prendre les mesures i monitoritzar la 
instal·lació amb mitjans no intrusius que no alterin el funcionament del sincrotró. 
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Es farà una caracterització que permeti predir el comportament de l’anella de 
distribució amb una precisió de 0,1 bar. Els cabals s’han d’acotar entre els màxims 
i mínims observats en la monitorització 

A la caracterització es fixaran dues condicions de contorn, que seran la pressió 
d’entrada a l’anella i el cabal total que hi circula. El motiu és perquè la pressió està 
marcada per la bomba, que està regulada per variadors de freqüència. Aquests 
accionen la bomba de forma que sempre doni la mateixa pressió a la sortida 
d’aquesta. 

El cabal es fixa per afavorir la convergència del programa i per poder fer estudis 
del comportament de la instal·lació en diversos punts de funcionament i d’entrega 
de cabal. 

La solució ha de permetre que tant s’activi en funció d’un valor consigna, que pot 
ser fixat o monitoritzat d’un equip. Com també ha de permetre que es reguli amb 
control manual, segons criteri del tècnic de manteniment. 

 

1.5 Resum del TFM 
La instal·lació hidràulica de refrigeració del sincrotró es basa en un sistema de 4 
anelles que alimenten les àrees del sincrotró. Cada àrea té un conjunt 
d’equipament que necessita ser refrigerada. Concretament, l’àrea d’experiments, 
es troba al 25% de la capacitat que aquesta pot tenir. Això és degut que actualment 
només hi ha 7 de les 33 línies explotables de la instal·lació. 

Aquesta instal·lació per qüestions d’economia de disseny consta d’un conjunt de 
canonades a la mateixa secció i a la mateixa alçada. Hi ha un conducte per la 
impulsió i un pel retorn.  Per aquest conjunt de fets s’hi provoca que la distribució 
de velocitats va reduint-se progressivament (on teòricament a l’últim punt és igual 
a zero). 

Les grans instal·lacions hidràuliques han de complir i vigilar que no rebaixar una 
velocitat mínima en el flux d’aigua. El motiu és perquè s’hi acumula aire que no 
permet una purga senzilla ja que el flux no porta prou velocitat per a empènyer-lo. 

Actualment hi ha mètodes de purga total que són ineficients (comporten l’aturada 
del sincrotró durant un dia) però permeten solucionar temporalment el problema. 

Se’n desprenen dos problemes directes: augmenta la caiguda pressió del sistema, 
que fa treballar més les bombes, i l’aire potencia l’oxidació i corrosió dels equips 
que es vol refrigerar[1]. 

La intenció del projecte és caracteritzar la instal·lació actual, establir un criteri 
tècnic per seleccionar la velocitat mínima permesa dins dels conductes, proposar 
una solució constructiva que agilitzi el manteniment o bé que l’eradiqui, i 
implementar-lo. 
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1.6 Planificació 

Les tasques planificades per a la realització del treball final, emplaçades en el 
temps: 

Tasques Data inici Data final 
Introducció a l'empresa 01/03/2016 18/03/2016 
Cerca bibliogràfica 21/03/2016 01/04/2016 
Caracterització de la instal·lació 04/04/2016 15/04/2016 
Validació de la caracterització 18/04/2016 28/04/2016 
Propostes de solució 29/04/2016 19/05/2016 
Enginyeria del detall 20/05/2016 09/06/2016 
Redactat memòria 01/03/2016 17/06/2106 
Pressupost 01/03/2016 17/06/2016 
Impacte ambiental 01/03/2016 17/06/2016 

Taula 1: Llistat de tasques amb dates d'inici i final 

S’ha realitzat d’entre l’1 de març fins el 17 de juny, del 2016. 

Aquesta planificació s’ha fet amb el programa de gestió de projectes gratuït, 
ganttproject [2], i es pot veure complet a l’apartat de diagrames, el diagrama 1. 

 

1.7 Presentació del Sincrotró 
1.7.1 Necessitat d’un sincrotró 

Un sincrotró és un accelerador de partícules circular. En aquest s’acceleren 
electrons fins a velocitats molt properes a la de la llum (99,99999% de c) per tal 
de produir l’efecte de llum de sincrotró. 

Aquest efecte es produeix quan un electró és desviat de la seva trajectòria. En 
aquest fenomen l’electró allibera radiació electromagnètica de molta potència i 
d’una ampla gamma de longituds d’ona. 

Les primeres observacions d’aquest fenomen molestaren els científics, ja que en 
accelerar les partícules els apareixia una radioactivitat extra que, a més a més, els 
consumia potència. Més tard, però, s’adonaren que aquesta llum tenia moltes 
particularitats que podien aprofitar per múltiples usos[3]. 

La llum de sincrotró és d’alta brillantor, molts ordres de magnitud superior a 
qualsevol raig X produïts per generadors de raigs X convencionals. Amb un alt 
nivell de polarització, ja sigui lineal, el·líptic o circular a més d’una alta 
concentració, o sigui que té molt poca divergència de feix. És un tipus de llum 
pulsar, de duracions inferiors a un nano segon[4]. 

Per entendre l’ús de la llum de sincrotró s’explica la següent justificació: la 
capacitat visual humana està limitada. Amb el temps s’ha anat forçant la llum a 
revelar detalls més petits amb l’ús del microscopi. Al final hi ha una limitació física: 
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la llum d’una determinada longitud d’ona mai podrà discernir estructures menors 
que aquesta. Per tant, la llum visible mai podrà revelar informació d’objectes 
menors d’uns centenars de nanòmetres[5]. En conclusió, cal anar a radiacions de 
longitud d’ona menor: llum ultraviolada i, sobretot, raigs X. 

La llum amb aquestes característiques té una multitud d’usos[6] i encara se’n van 
descobrint a mesura que els científics dissenyen noves línies d’explotació de la 
llum. Els més freqüents es poden llistar a continuació: 

• D’aplicació tècnica: tècniques lligades a la microfabricació (LIGA), 
Litografia de raigs X, estudis estructurals i anàlisis de materials 
semiconductors 

• Ciències de la vida: Observacions de reaccions de cèl·lules vives a 
fàrmacs, cristal·lografia de proteïnes i molècules grans, investigació i 
recerca en indústria farmacològica 

• Química: estudis de fluorescència, anàlisis de reaccions químiques per 
determinar la composició, microanàlisis i cristal·lografia de materials 
inorgànics 

• Mèdics i de la salut: escaneigs mèdics, tractaments de partícules per 
alguns tipus de càncers. 

 

1.7.2 Funcionament 

Hi ha diverses maneres de construir un sincrotró, però l’esquema genèric és 
l’explicat a continuació, on a l’annex 1 hi ha un plànol i esquema: 

Hi ha un accelerador lineal (Linac) que arrenca els electrons d’una font i els 
accelera fins fer-los entrar a una primera anella. 

La primera anella és la d’acceleració (Booster ring). En aquesta anella l’únic que 
es fa és accelerar els electrons fins a la velocitat desitjada per obtenir la llum pels 
experiments. 

Per a fer això es fan servir fins a 3  tipus d’imants diferents i els equips de 
radiofreqüència per accelerar les partícules. Els més importants són els imants 
bipolars. Aquest imants fan corbar el feix de llum que permeten construir l’anella. 
És en aquest equip on els electrons alliberen la llum de sincrotró. Veure annex 2. 

Després hi ha el conjunt d’imants tetrapolars i hexapolars. La funció d’aquests és 
mantenir el raig focalitzat i condensat el màxim possible. Gràcies a mantenir-lo 
junt s’optimitza el transport per dins del tub de buit. 

Els equips de radiofreqüència generen camps magnètics i elèctrics oscil·lants que 
acceleren les partícules d’una forma molt semblant a com un motor elèctric 
accelera el rotor: un camp magnètic/elèctric oscil·lant que sempre va més ràpid 
que la partícula que es mou. 
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Finalment els electrons ja accelerats prèviament es transporten a alta velocitat en 
una altra anella que s’anomena anella de manteniment (Storage ring). Aquí s’hi  
es mantenen els electrons focalitzats. Aquests en passar pels imants dipolars, que 
són els que flecten els electrons, produeixen la llum de sincrotró. L’anella ja està 
dissenyada per tal que, quan surt la llum, sigui recollida per una desviació tangent 
a l’anella que condueix i, en aquest punt,  s’inicia una línia de llum (BeamLine). 

Que sigui un accelerador circular és útil ja que de cada punt on es flecta el raig 
d’electrons permet que en surti una línia de llum explotable. Com es pot intuir, la 
capacitat d’explotació d’un sincrotró, igual que el seu rendiment, està en funció del 
diàmetre d’aquest. 

Tot el conjunt de màquines descrites fins ara de l’accelerador es troben dins del 
búnquer. El motiu és que els nivells de radiació són molt elevats i, per a protegir 
els treballadors que s’hi exposen cada dia, la màquina sencera està segellada dins 
d’un búnquer de formigó i recobriments de plom. 

Iniciada la BeamLine la llum està molt compacta ja que, el raig, està format per 
totes les longituds d’ona. La BeamLine segueix la trajectòria fins sortir del búnquer. 
Aleshores ja és pot començar el tractament de la llum per tal que els científics la 
fan aprofitar. 

Els laboratoris segueixen el mateix esquema genèric: primer hi ha el hutch òptic. 
En aquesta secció es filtra la llum que l’experiment necessita. L’aparell clau és el 
monocromador que, gràcies a un joc de miralls, filtra la longitud d’ona exacta. És 
en aquest punt on hi cal nitrogen líquid per a refrigerar els miralls. Una petita 
desviació en la superfície d’aquests podria invalidar tot l’assaig. Per tant, per evitar 
deformacions tèrmiques es refrigera a 77 K (punt d’ebullició del nitrogen). 

Un cop la llum està filtrada i tractada arriba a la part on es fan les mesures amb la 
llum. En aquest recinte hi ha tots els equips de mesura i de preparació de les 
provetes que es volen assajar. També ha d’estar en recintes de plom per si 
l’experiment utilitza raigs X. 

I finalment hi ha una zona de prefabricats on hi caben fins a 4 oficines on els 
científics i usuaris recullen les dades de les observacions, executen l’assaig i 
desenvolupen teories[3]. 

 

1.7.3 Història d’ALBA 

L’Alba, el sincrotró de Cells (consorci d’explotació dels laboratoris de llum de 
sincrotró), ubicat a Cerdanyola, té una capacitat de fins a 33 línies de llum 
explotables. És el primer i únic sincrotró que hi ha a la península ibèrica. Planejat 
des de la dècada dels 90, on ja es va començar a buscar finançament, fins el 2003 
no va ser aprovat i finançat entre l’administració catalana i espanyola. En aquest 
any es va crear CELLS amb aquesta finalitat. 
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El 2006 comença la construcció, al llarg dels 2007 i 2008 s’instal·len els diversos 
elements del Linac i el 2009 es construeixen les anelles booster i storage. 

S’inaugura el 2010, però fins el 2011 no s’aconsegueix retenir un feix d’electrons 
a l’storage.  Al llarg del 2011 i 2012 es van obrint les línies d’explotació i comencen 
a rebre els seus primers usuaris oficials. 

A principis de 2013 les 7 línies de llum han rebut usuaris i es considera el sincrotró 
com a màquina en ple funcionament i apte per a la seva explotació. 

Hi ha dos tipus d’usuaris externs: d’investigació relacionats amb universitats i 
vinculats a l’empresa. Els primers gaudeixen d’ús de la màquina sense costos 
mentre que els segons han de pagar els costos derivats del lloguer dels espais i 
d’ús de la màquina. Aquest cost és de 500€ per hora i línia[3].  

En qualsevol cas però per poder fer experiments s’ha de presentar una proposta 
indicant totes les especificacions necessàries que es consideren necessàries. 
Aleshores un comitè d’acceleradors determina si l’experiment és interessant i apte 
per a realitzar-se. 

Veure annex 3 per veure el número d’usuaris, experiments, nacionalitats dels 
usuaris i la tendència i evolució de les subscripcions de treball a l’ALBA.  

 

1.7.4 Context d’ALBA 

L’únic de la península ibèrica. En tot el món hi ha fins a 90 sincrotrons. Estan 
repartits de la següent manera [7]: 

Continent Número Percentatge 
Europa 44 48,9 

Àsia 27 30,0 
Amèrica 18 20,0 
Oceania 1 1,1 

Suma total 90 100 
Taula 2: Sincrotrons per continents, i el seu percentatge 

Concretament a Europa estan repartits: 

País Número Percentatge 
Alemanya 9 20,45 

França 6 13,64 
Rússia 6 13,64 
Itàlia 5 11,36 

Suècia 5 11,36 
UK 5 11,36 

Suïssa 4 9,09 
Dinamarca 2 4,55 
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Països baixos 1 2,27 
Catalunya 1 2,27 
Suma total 44 100 

Taula 3: Sincrotrons per països europeus, en percentatge 

És un punt estratègic per a totes les empreses situades al sud d’Europa. D’aquí 
que se n’estudiés la seva construcció. Fins al moment les empreses interessades 
havien de treballar amb el de Grenoble (França).   

Amb un perímetre efectiu d’anelles de 270 metres, implica un diàmetre de 86 
metres. El conjunt d’instal·lacions ocupa fins a 200 metres de diàmetre. Aquest 
perímetre és molt per sobre de la majoria mundial, on la moda de perímetre entre 
sincrotrons és de 95 metres, és a dir, 3 vegades més petits que el que hi ha a 
Cerdanyola[3]. 

En termes energètics, amb 3 GeV, ALBA està una mica per sobre de la mediana 
però 3 GeV és el valor més corrent entre els sincrotrons, és a dir, és el valor moda. 
Per tant és d’unes prestacions energètiques del mateix nivell que a qualsevol lloc 
del món. 

Si l’ALBA va estar a ple rendiment de funcionament el 2011, la majoria mundial de 
sincrotrons són de finals dels anys 80. És a dir que és 30 anys més nou que la 
majoria mundial i acumula l’experiència dels anteriors. Això és així ja que els 
representants dels sincrotrons fan reunions bianualment i un congrés anomenat 
MEDSI (on aquest any el sincrotró amfitrió és l’ALBA). En aquests punts de 
trobada es comenten els problemes globals, els plans de futur i es posa en comú 
l’experiència i el saber. 

Aquestes dades es poden consultar a l’Annex 4. 

El finançament del sincrotró es aproximadament de 15 milions d’euros anuals[3]. 
Aquest finançament es divideix en: 

• Es destinen 8 milions d’euros invertits en el funcionament i manteniment 
de la màquina, laboratoris i altres equipaments vinculats al sincrotró. 

• Els altres 7 milions d’euros són pels salaris dels treballadors 

 

1.7.5 Línies actuals 

 

- Xaloc 

Línia dedicada als grups de recerca d’estructures biològiques. Permet analitzar i 
buscar solucions per estructures de macromolècules i complexos.  
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Aquesta línia es defensa davant d’una gran varietat de mides de cristall i de 
paràmetres de cel·les unitàries. Permet experiments tant dependents com 
independents del número d’ona. 

 

- Mistral 

Línia de camp total de transmissió de raigs X dedicada a la tomografia crio-nano 
en finestres d’aigua i una gran multitud de regions espectrals de keV per 
aplicacions biològiques.  

El transmissor microscòpic de raigs X  (TXM) treballa entre 270 eV fins 1200 eV. 
Un condensador capil·lar de vidre el·líptic concentra el raig monocromàtic fins a la 
mostra, que s’ha de trobar a temperatura criogènica. Finalment aquest senyal és 
recollit per un objectiu Fresnel, que permet fer les tomografies. 

 

- NCD 

L’estació de dispersió de raigs X en petits angles (SAXS) proveeix informació 
estructural i dinàmica sobre grans molècules com polímers, col·loides, proteïnes, 
fibres, etc.  

Un ample rang de camps (medicina, biologia, química, física, arqueologia, ciències 
de materials, etc.) poden ser coberts per aquesta tècnica. I és que permet estudiar 
l’organització supramolecular en sistemes biològics, l’estructura i funcionament 
dels filaments d’un múscul, la transparència de la còrnia, processos de polímers, 
la unió de partícules de metall i un llarg etcètera d’aplicacions. 

L’escala de visualització va des d’uns microns fins a pocs àngstroms. 

- MSPD 
 
La línia de difracció de pols i ciència de materials (MSPD) es dedica a l’alta 
resolució de difracció de pols i a la difracció de pols a alta pressió utilitzant una 
cel·la d’enclusa de diamant.  
Per a realitzar aquests experiments hi ha dos finals d’estació, cada un dedicat 
als dos tipus d’experiments explicats. 
 
- Circe 

L’estació és un variador de polarització de raigs X suaus dedicada als experiments 
d’avançada fotoemissió. Té dues branques independents que acaben amb un final 
d’estació dedicat: una a PEEM (microscopi de fotoemissió d’electrons) i l’altra a 
NAPP (fotoemissió a pressió propera a l’atmosfèrica)  
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- Claess 

La línia proveeix accés simultani i unificat a dues complementaries tècniques: 
espectroscòpies d’absorció i d’emissió en un rang d’entre 2.4 keV a 36 keV. Aviat 
fins a 68 keV. Les temperatures de treball són d’entre 80 k fins a 800k 

Les tècniques d’absorció i emissió informen sobre la radiació, i les longituds d’ona, 
que els materials absorbeixen o emeten en funció de la temperatura. Apart de les 
evidents implicacions tècniques que tenen aquestes tècniques també s’utilitza a 
l’estudi de la química, física atòmica, astronomia i instrumentació. 

 

1.7.6 Previsions de futur 

El desenvolupament del sincrotró està subjecte a les inversions europees i les de 
l’administració pública. Malgrat tot hi ha previstes dues fases d’expansió del 
sincrotró en els anys immediats que són les que es descriuen. La fase I va ser la 
construcció de les primeres 7 línies, les que actualment acullen usuaris per a fer 
experiments. 

La fase II està prevista que s’acabi d’executar en el 2017 i la primera línia operativa 
a finals del 2016 [3]. 

- Miras  

La línia, que serà operativa a finals d’aquest any, utilitza tècniques de 
microespectroscòpia d’infrarojos fent servir la combinació de radiacions de 
frontera (ER) i imants corbadors (BM) des del mateix port extractor.   

Ofereix el nivell més alt de sensibilitat a la resolució espacial de difracció limitada 
en el rang de mig infrarojos, que té aplicacions en disciplines com medicina, 
biologia, química, ciència dels materials i dels aliments, geologia, física, 
arqueologia i altres. 

 

- Lorea 

Aquesta línia proveirà radiació ultraviolada amb una polarització variable en el 
rang d’energia fotònica proposada (de 7 a 50 eV). Estarà optimitzada per mesures 
espectroscòpiques de fotoemissió en angles determinats d’estructures 
electròniques de sòlids, superfícies, interfases i nanoestructures. 

 

Un cop acabada la fase II, hi ha prevista una fase III que incorporarà fins a 6 línies 
noves, sense pressupost però amb les propostes fetes3. 

Les propostes són: 

- Línia de microfocus per cristal·lografia macromolecular  

https://www.cells.es/en/beamlines/phase-iii-beamlines-1/2014_10_1_microfocus-mx-bl-alba-phase-iii.pdf
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- NOTOS – Línia de desenvolupament instrumental i innovació  
- FaX-Tor – Línia de ràpids raigs X, tomografies i radioscòpies  
- Skiron – Línia per espectroscòpies chiroptiques avançades 
- Línia per raig de difracció submicrometre, fluorescència i absorció 
- SIRENA – Línia de difracció ressonant, d’interfase i de superfície 

Com ja s’ha dit, el sincrotró té capacitat fins a 33 línies de llum. Al final de la fase 
III hi haurà fins a 15 línies construïdes. Per tant encara estarà a una mica menys 
de la meitat de la capacitat total.  

  

https://www.cells.es/en/beamlines/phase-iii-beamlines-1/2014_10_2_notos-test-bl-alba-phase-iii.pdf
https://www.cells.es/en/beamlines/phase-iii-beamlines-1/2014_10_3_faxtor-bl-alba-phase-iii.pdf
https://www.cells.es/en/beamlines/phase-iii-beamlines-1/2014_10_4_skiron-bl-alba-phase-iii.pdf
https://www.cells.es/en/beamlines/phase-iii-beamlines-1/2014_10_5_microfocus-xas-bl-alba-phase-iii.pdf
https://www.cells.es/en/beamlines/phase-iii-beamlines-1/2014_10_6_surface-diffraction-bl-alba-phase-iii.pdf
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2. Desenvolupament 
 

2.1  Antecedents i revisió de l’estat de l’art 
El tema que es planteja és la resolució d’un problema hidràulic. Cal posar en 
context la instal·lació, el problema hidràulic i les solucions que s’empren fins al 
moment actual, totes elles no definitives. 

2.1.1 Descripció de la instal·lació 

Un sincrotró és una màquina de molta potència amb una gran varietat de consums 
elèctrics diversos. S’ha de considerar part de la instal·lació les màquines pròpies 
de l’accelerador, que serien les que s’han descrit a la introducció com imants 
flectors, equips de radiofreqüència, etc. 

Però també s’ha de considerar la maquinaria dels laboratoris. Tal i com s’ha descrit 
a l’inici, la varietat d’experiments possibles d’executar amb la llum de sincrotró és 
immensa i, per tant, el número de màquines, compressors, equips, mànegues, 
bombes, etc. que necessiten ser refrigerats és també molt variat i impossible de 
preveure. Des d’un punt de vista d’enginyeria d’operació de la instal·lació s’aborda 
el problema com si els usuaris de les línies fossin clients que sol·liciten un consum 
d’aigua. Aleshores se’ls proveeix el cabal a les especificacions de temperatura i 
pressió que siguin necessàries. També es configura la instal·lació per fer arribar 
l’aigua de refrigeració fins als equips. 

 

 
Figura 2: Fotos dels 3 tipus d'imants que funcionen en un sincrotró. FONT: ALBA 

 Malgrat que la necessitat de refrigerar la maquinaria, ja que totes aquestes 
maquinaries s’escalfen pels efectes tèrmics-elèctrics, és lògica i prou 
comprensible, potser no ho és tant el perquè de la seva vital importància. 

Un requisit del sincrotró és que s’ha de mantenir tota la sala a 23ºC, en tots els 
seus punts i evitant al màxim gradients tèrmics importants.  



  TFM - Llorenç Macià Cid 
   

20 
 

 
Figura 3: Foto dins del búnquer. Es pot veure  l'anella de l'storage i booster amb els imants i el 
conjunt d’equipaments.. Detall de la temperatura. FONT: ALBA 

Davant d’aquesta especificació tan estricte cal explicar-ne tot seguit la justificació: 
la màquina accelera partícules atòmiques a velocitats properes a la de la llum. 
Aquestes es desplacen per un conducte, al buit, d’uns 2 cm de radi. El feix és 
aproximadament del mateix ordre de magnitud.  

La maquinaria ha d’estar geo-posicionada amb una exactitud de micres de metre. 
Aquestes posicions tan estrictes s’apliquen tant per la maquinaria de l’anella, 
l’anella com els equipaments de les línies, que són fora del búnquer. 

 
Figura 4: Foto interior ALBA. S'aprecia el búnquer i la zona d'experiments amb un laboratori. FONT: 
pròpia 

Els materials davant de gradients de temperatura sobtats es degraden més 
fàcilment i també es dilaten o contrauen. La precisió requerida de posicionament 
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dels equips és prou important com per exigir que en tot l’espai que compren el 
sincrotró hi hagi una temperatura uniforme i molt estrictament constant.  

El valor de treball que es va escollir, que és òptim tant per les condicions dels 
treballadors com de les màquines és de 23ºC. 

Una idea de l’exigència de la temperatura uniforma la dóna el fet que es demana 
que l’aigua de refrigeració no s’escalfi més de mig grau respecte ha entrat. És a 
dir, s’ha de pensar en el cabal que es fa circular a l’equip per tal que, tot i el seu 
consum, en total no arribi a escalfar-se més de mig grau en la sortida. 

Per això tota maquina o equip que es pugui escalfar és important proveir-li 
d’entrades, sortides i circuits de refrigeració[8]. En els projectes per nous equips 
s’ha de dissenyar, al voltant de la carcassa, les entrades i sortides dels punts on 
s’ha d’injectar aigua. També el circuit que farà per tal que aconsegueixi estabilitzar 
els punts més susceptibles d’escalfar-se. 

Hi ha un altre detall sobre la refrigeració: el fluid utilitzat és aigua desionitzada. És 
el que en anglès es coneix com “purified water”. 

L’aigua desionitzada és com aigua destil·lada que s’ha obtingut per un procés més 
econòmic que la destil·lació [9]. Ja sigui per una osmosis de membranes o altres 
mètodes de filtratge. Que sigui més econòmic no implica que l’aigua resultat sigui 
menys pura, fins i tot al contrari. A més, s’hi ha de fer un seguit de tractaments per 
a controlar altres paràmetre de l’aigua com podria ser la conductivitat d’aquesta, 
el pH i les parts per bilió d’aire dissolt. 

Tots aquests paràmetres s’han de mantenir en uns nivells requerits per la 
normativa del sincrotró, la instal·lació i la de les màquines a refrigerar. 

El problema més habitual al que es fa front controlant aquests paràmetres és la 
corrosió i oxidació dels sistemes. També s’evita la degradació d’aquests durant la 
vida útil del sincrotró. 

Per aconseguir aquesta aigua es compra aigua de la xarxa i es passa pel conjunt 
de filtres i tractaments per obtenir-la desionitzada. Posteriorment es guarda en 
tancs de contenció i, quan les necessitats ho requereixen, es pressuritza i s’injecta 
al dipòsit per formar part del circuit. 

 

2.1.2 La instal·lació 

Entenent la importància que té pel funcionament del sincrotró que estiguin tots els 
equips refrigerats, s’explicarà com s’aconsegueix que es distribueixi per tota la 
instal·lació. 

El sincrotró es divideix en 4 àrees, en funció de la seva posició radial. De més a 
prop del centre a més lluny hi ha: l’àrea de servei, l’àrea del booster, l’àrea de 
l’storage i l’àrea d’experiments. 
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L’àrea de servei és on hi ha els equipaments i serveis que proveeixen la potència 
elèctrica i altres necessitats a la màquina de l’accelerador. És una zona d’alta 
potència (vora de 2 MW) i per això s’hi destina una anella de refrigeració. 

L’anella de la zona del booster i l’storage és únicament i exclusiva pels imants 
dedicats als anells d’acceleració. Aquestes dues anelles van per dins del búnquer.  

Finalment hi ha l’anella de l’àrea experimental. S’anomena així perquè alimenta 
els equipaments dels laboratoris i del que es necessiti en la zona on s’hi emplacen 
els laboratoris i experiments. 

Aquestes anelles són independents entre si en la impulsió. Però un cop han 
distribuït els diversos cabals d’aigua i han refrigerat els equips i, per tant, l’aigua 
s’ha escalfat, s’uneixen totes en un mateix col·lector anomenat retorn comú. 

El retorn comú porta l’aigua calenta per un conjunt d’equipament per a tractar 
l’aigua, filtrar-la i tornar-la a refredar. Això es fa a través d’un conjunt 
d’intercanviadors de calor. 

Finalment es conté en un gran dipòsit d’emmagatzematge i d’allà és absorbida 
pels equips de bombes que les impulsen per les 4 anelles.  

S’ha d’indicar que la xarxa de distribució d’aigua que té el sincrotró és un circuit 
tancat pressuritzat. 

Aquest és l’esquemàtic de la instal·lació, els acrònims responen a les 4 anelles 
que treballen a les zones del sincrotró: Experimental Area, Service Area, Storage 
Ring, i BOster ring. 

 
Figura 5: Esquemàtic de la instal·lació de refrigeració d'ALBA. FONT: M.Quispe 
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Les vàlvules de mescla són per refinar la temperatura. Com s’ha explicat els rangs 
de temperatura són molt estrictes. Per això cal que la temperatura d’entrada siguin 
23ºC i la de retorn inferior a mig grau per sobre. Per això amb una vàlvula de 
mescla es pot refinar el valor de la temperatura d’entrada regulant i barrejant 
l’aigua freda i calenta. 

Dins de les anelles i concretament a l’anella de l’àrea experimental: al llarg del 
perímetre del sincrotró hi ha fins a 19 baixants dobles d’aigua refrigerada. Un 
baixant és un final de la instal·lació, que acaba amb una aixeta de pas i un ràcor 
per enroscar una connexió. Quan en alguna línia hi ha una necessitat de 
refrigeració només cal connectar la mànega a partir del baixant. 

Les anelles van penjades de les columnes de la instal·lació i tots els seus punts 
són a la mateixa alçada. De diversos punts de l’anella, concretament 19 punts, hi 
ha un picatges i se’n deriva un baixant. És a dir, desviacions de les anelles de 
refrigeració. En aquesta memòria es pot parlar indistintament d’anella, anella de 
refrigeració o distribuïdor ja que són els diferents noms de la part més important 
de la instal·lació de refrigeració. Els baixants comencen amb un DN50 i aleshores 
es ramifica en dues sortides. Cada sortida torna a reduir-se de cabal, que acaben 
en DN36. 

Aquests diàmetre són d’acord amb la normativa. Veure annex 5. 

El dipòsit d’emmagatzematge és de 40 m3 i es troba a l’edifici tècnic. L’edifici tècnic 
és un edifici on hi ha el taller i la sala de màquines i bombes que alimenten totes 
les necessitats del sincrotró, apart de la refrigeració, com podria ser clima, aire 
comprimit, nitrogen líquid, etc. Del dipòsit l’aigua és aspirada i impulsada a la 
pressió i cabal requerits per un equip de bombes. Les bombes funcionen en equips 
de 2 o 3 en funció de la seva destinació i també estan emplaçades a l’edifici tècnic. 
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Figura 6: Foto dels equips de bombes de l'edifici tècnic d'ALBA. FONT: Pròpia 

 

Aquest edifici es troba a una distància de 15 metres des de les parets externes del 
sincrotró i també hi està comunicat per una galeria subterrània que travessa de 
punta a punta el sincrotró. De la galeria en pugen les desviacions cap a les anelles 
en funció de la seva posició. 

 
Figura 7:Foto de la galeria de serveis subterrània d'ALBA. FONT: Pròpia 
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Funciona com a col·lector que alimenta un conjunt de consums en paral·lel. El seu 
diàmetre és de DN100. En anar distribuint aigua als diferents consums va perdent 
part del cabal que portava fins a l’últim. Aquests consums són simultanis i 
continuats. 

 

 
Figura 8: Foto en detall de les canonades d'impulsió i retorn i inici de l'anella experimental. FONT: 
Pròpia 

Finalment hi ha les línies que són el conjunt d’equipaments i conductes que 
comencen a partir dels baixants. Aquesta part no és d’interès per la part hidràulica. 
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Són els propis científics els que es fan arribar les mànegues fins als equips a partir 
de manifolds de distribució. Des de l’òptica d’enginyeria a partir dels baixants es 
considera un equip que consumeix cabal i pressió.  

Hi ha un detall però que cal cuidar i és la pressió màxima de la línia. Com ja s’ha 
explicat la bomba impulsa a una pressió consigna mitjançant una regulació per 
variadors de freqüència. Tot i així hi pot haver petites oscil·lacions en funció del 
cabal injectat i, per tant, les pèrdues de pressió que hi ha al llarg de la canonada.  

Per aquest motiu hi ha instal·lades reguladores de pressió just a cada inici de línia. 
Aquestes mantenen una pressió constant i regulada al seu inici i protegeixen 
aigües avall d’excessos de pressió. 

 
Figura 9: Foto detall d'una reguladora de pressió emplaçada al principi d'una línia. FONT: Pròpia 

Actualment les dues últimes columnes, la 33 i la 36, hi ha instal·lat 2 mànegues 
entre la impulsió i el retorn. Són de diàmetre petit i la vàlvula de pas està fent de 
reductora de pressió. Malgrat que és una solució incorrecta és una de les que es 
va decidir en la crisi de refrigeració com s’explicarà més endavant. 

S’ha explicat  que les bombes funcionen en equips de 2 o 3 en funció de l’anella 
a la que alimenten. En el cas de l’àrea experimental en són dues. Estan muntades 
en paral·lel però mai funcionen alhora, sinó que alternadament i així el desgast és 
igual.  

La corba d’aquestes bombes és la següent, i a l’annex 6 hi ha els altres detalls 
tècnics. 
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Figura 10: Detall de la fitxa tècnica de la P07. La bomba de l'àrea experimental. FONT: ALBA 

Tot i que està pensada per treballar a 85 m3/h, es pot veure que la seva zona 
optima de treball és al voltant dels 130-140 m3/h. Però actualment està treballant 
a 27 m3/h. 

Si caracteritzem la corba i l’aproximem a un polinomi de tercer grau queda com: 

Y [m] = - 0.000008005·x3 + 0.0005234·x2 - 0.02952·x + 103.8 

En el següent gràfic hi ha la corba projectada pel polinomi de tercer grau. 
L’avantatge de tenir la corba de la bomba caracteritzada és que permet fer càlculs 
i obtenir resultats amb més precisió que respecte del catàleg. 

 
Figura 11: Caracterització de la bomba P07. La de l’àrea experimental. FONT: Pròpia 
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Com veiem, a la zona de treball actual és pràcticament plana. Es pot calcular que, 
treballant al voltant de 27 m3/h, per patir una reducció de cabal del 40%, és a dir, 
treballar a 16 m3/h, que és el que hi va haver en la crisi de refrigeració, només hi 
ha una diferència de pressió de 0.018 bar. Per instal·lacions que requereixen 
estabilitat, com és el cas del sincrotró, variacions de cabal significatives com a 
conseqüència de variacions de pressió tant lleugeres és un problema molt 
important. 

Per això s’explica que és senzill que una acumulació d’aire augmenti la resistència 
de la instal·lació en aquest valor i, per tant, fes caure el cabal dràsticament.  

Com s’ha vist actualment el sincrotró treballa a 27 m3/h respecte els 85 m3/h que 
està dissenyada la bomba. Això es degut que el sincrotró encara no s’ha acabat 
de construir.  

Ja s’ha dit que té capacitat per 33 línies de llum explotables i actualment n’hi ha 7. 
Quan s’acabi la fase II en menys de 2 anys n’hi haurà 9. Després hi ha prevista la 
fase III, on se’n construiran més fins a arribar a 15.  

Tot i així a la llarga s’espera que el sincrotró vagi ampliant les seves línies fins a 
arribar a tenir totes les 33. Actualment no hi ha data per quan això serà una realitat 
però és la intenció des de direcció i, per tant, s’ha de treballar esperant que les 33 
línies són una possible realitat. Això afecta al disseny de les solucions ja que no 
es pot pressuposar que hi haurà línies que no es construiran i, per tant, un consum 
menor al que s’estimaria amb totes les línies en funcionament. 

 

2.1.3 Descripció del problema hidràulic 

Com s’ha explicat, la instal·lació va patir una reducció del cabal que s’injectava a 
l’equipament que s’ha de refrigerar de fins un 40% en un temps de 12 setmanes. 
Aquest període se l’anomena la crisi de refrigeració. 

Degut a la pèrdua de cabal el fluid no va ser capaç de refrigerar tots els equips 
que era necessari i, per tant, van saltar les alarmes amb la corresponent aturada 
del sistema.  Va durar 12 setmanes i cada vegada que s’intentava iniciar el 
sistema, es detectava el mateix problema. Per això va romandre tancat. 

Aleshores es van plantejar diverses causes del fenomen que anaven des de 
obstruccions als conductes fins a vessaments o fuites en punts amagats. 

Després de moltes propostes es va arribar a la conclusió que el problema era de 
l’acumulació d’aire que patia la instal·lació ja que els usuaris de la instal·lació fan 
canvis constants en la configuració d’aquesta quan necessiten un nou consum o 
n’han d’apagar un altre: simplement fan les intervencions.  
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És a dir, els usuaris connecten i desconnecten trams de conductes i manegues 
buides directament a la instal·lació. Quan es connecta en un circuit tancat l’aigua 
que hi entra fa moure l’aire de l’espai buit anterior.  

Aquest aire que van entrant es van desplaçant fins que troba un punt de poca 
velocitat i pressió on hi roman en forma de bosses d’aire. Aquestes acumulacions 
entorpeixen el pas de l’aigua i en fa augmentar les pèrdues de pressió. Al canviar 
la corba del sistema, la bomba canvia les revolucions per ajustar-se a la nova 
corba i mantenir la pressió i, per tant, el cabal es veu reduït.  

Aquestes bosses d’aire són les que fan augmentar la resistència del circuit 
hidràulic. L’augment de resistència d’aire es tradueix en desplaçar la corba del 
sistema cap a l’esquerra i, per un mateix increment de pressió implica una reducció 
del cabal que hi circula.  

Això s’explica en el següent esquemàtic: es pot veure com la corba veda inicial 
del sistema, per un increment de pressió fixat a, passa pel punt E. Si la corba, per 
algun motiu es torna més restrictiva i canvia a la corba vermella, aleshores, per la 
mateixa pressió, injecta el cabal de la intersecció del punt C. Aquest ajustament 
de la corba de treball es pot fer gràcies a uns variadors de freqüència que controlen 
els equips de bombes. Busquen la freqüència que doni a la instal·lació el mateix 
salt d’alçada manomètrica[10].  

 
Figura 12: Exemple gràfic on s'explica la reducció de cabal en augmentar la resistivitat de la corba 
del sistema, en passar de E a C. El punt A és la pressió consigna que manté la bomba amb els 
variadors de freqüència. FONT: Pròpia 

Aleshores es van proposar diverses solucions. La primera va ser instal·lar 
purgadors en més zones de la instal·lació, que fins al moment no s’havien 
plantejat: es van posar a les entrades i sortides de les anelles i també al punt més 
alt del dipòsit d’acumulació. 
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Es va intuir la problemàtica de les velocitats baixes i es va fixar que es buscaria 
una velocitat mínima de 0.5 m/s. Malgrat tot, actualment no s’hi arriba. Simplement 
es va acordar com a estàndard al que es volia arribar amb la instal·lació en ple 
funcionament. 

Es van instal·lar a les dues últimes canonades de la instal·lació, les 33 i 36, (veure 
annex 7 i 8) dos ByPass de diàmetre petit i amb la vàlvula de pas de reductora per 
fer augmentar el cabal global i alliberar la bomba en cas d’emergència. 

Finalment les dues solucions més eficaces van ser: fer circular l’aigua en 360º i no 
en 180º i d’instaurar un dia de manteniment del circuit de refrigeració. En aquest 
dia es tanquen totes les línies i consums i es va circular l’aigua d’impulsió a retorn 
directament. Un cop està tot tancat, es fa un antigir. L’antigir és canviar la 
configuració de les vàlvules de pas de l’anella en la entrada en ‘T’ i fer que circuli 
en la direcció contraria. Veure l’annex 12 on s’explica el protocol d’antigir 
actualment emprat en les tasques de manteniment. 

La idea de l’antigir surt de forçar a tenir velocitats elevades en els trams on, de 
l’altra manera, hi ha velocitats baixes. Així s’arrosseguen les bosses d’aire i es 
transporten fins als punts dels purgadors. 

 

2.1.4 Determinació del criteri de velocitat mínima  

En l’època de la crisi de refrigeració ja es va intuir el problema de les velocitats 
baixes. S’ha consultat a la bibliografia per estudiar l’estat de l’art d’aquesta 
problemàtica i veure quines solucions es proposen. 

Sobre una velocitat mínima de circulació en canonades s’ha trobat que: en els 
apunts de la universitat [10] [11], s’indica les velocitats màximes i mínimes 
recomanades: 0.6 m/s i  que no superi els 3 m/s. 

Segons la normativa ASHRAE [12] en conductes i canonades, s’indica que la 
velocitat arribi fins als 3 m/s i, en cap cas superi els 4.6 m/s. Tot i que no proposa 
una velocitat mínima. 

Com es pot veure, en les normatives i els llibres de consulta no indiquen perquè 
hi ha d’haver una velocitat mínima dins de canonades.  

En consultar el problema de l’acumulació d’aire a la bibliografia apareix la resposta 
al motiu d’una mínima velocitat: renovació i transport de bosses d’aire i evitar-ne 
l’acumulació. Si l’aire es remou, no s’acumula i es pot transportar fins a zones amb 
purgadors que l’eliminarien del circuit tancat. 

Una de les persones que més ha treballat en el camp d’aire en canonades i 
conductes és l’equip de la Manuela Escarameia[13]. 

En el seu document fa una revisió bibliogràfica dels diversos autors que han 
abordat aquest problema. Veure annex 9 l’extracte de l’informe on hi ha la revisió. 
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La bibliografia especialitzada indica que existeix una velocitat crítica es comença 
a arrossegar l’aire. Aquesta velocitat depèn de tres variables: el diàmetre del 
conducte, del número adimensional Froude i de la inclinació de la canonada. En 
el cas estudiat, les canonades no presenten inclinació, per tant són horitzontals. 

El nº de Froude és un número adimensional que relaciona les forces d’inèrcia amb 
les de gravetat d’un fluid. S’obté de la següent adimensionalització: 

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡

�𝑔𝑔 · 𝐷𝐷𝐷𝐷à𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝐹𝐹𝑚𝑚 

Tal i com indica la bibliografia no hi ha un valor concret per canonades horitzontals 
i proposa un rang de valors de Foude. 

En aquesta taula resum, obtinguda directament del seu article, es pot veure el 
número de Froude en funció de l’angle. Cada corba és la proposta dels diferents 
investigadors[14] [15]. Pel cas del treball, que és angle zero, si es prolonguen les 
línies de tendència es pot observar que tallarien a l’eix d’ordenades d’entre el 0.8 
i el 0.3. Valors inferiors, tot i que hi ha algun autor[16], no és aconsellable ja que 
no és efectiu[17] 

 
Figura 13: Resum bibliogràfic del valor de Froude en funció de l’angle de la canonada. FONT: 
Veure REFERÈNCIA 

Aplicant l’interval recomanat per l’article pels diversos diàmetres que hi ha en la 
instal·lació del sincrotró surt el següent rang de velocitats crítiques. 

Número Froude Diàmetre DN Velocitat crítica [m/s] 
0,3 161,48 DN150 0,38 
0,8 161,48 DN150 1,01 
0,3 108,20 DN100 0,31 
0,8 108,20 DN100 0,82 
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0,3 54,72 DN50 0,22 
0,8 54,72 DN50 0,59 
0,3 42,72 DN40 0,19 
0,8 42,72 DN40 0,52 
0,3 36,62 DN32 0,18 
0,8 36,62 DN32 0,48 

Taula 4: Rang de velocitats crítiques, segons el diàmetre, en funció del rang proposat de Froude 

Per tant, la taula indica que pel DN100, diàmetre de l’anella, tenim un rang de 
velocitats on la mínima ha de ser un valor vora 0.3 – 0.8 m/s i la màxima ha de ser 
la de les normatives. 

Malgrat que el criteri escollit, en la crisi de refrigeració, de velocitat mínima de 0.5 
m/s, és vàlid, més endavant es plantejarà un criteri tècnic per ajustar un valor més 
adequat i que proporcioni més seguretat al sincrotró. 

 

2.2 Plantejament i decisió sobre solucions alternatives  
 

2.2.1 Restriccions sobre les solucions 

Les restriccions per a plantejar solucions i prendre decisions són de diversa índole 
i s’han de tenir en compte. 

El sincrotró és una màquina que no s’atura gairebé mai, excepte unes setmanes 
que ja estan planificades en el calendari d’operacions anual. Quan està en marxa 
no es pot alterar res que pugui provocar desestabilitzacions i, per tant, l’aturada 
de la màquina.  

En les setmanes de “shutdown”, és a dir, d’aturada per manteniment, s’hi fan les 
actualitzacions i reparacions que necessiti. Actualment hi ha tant demanda 
d’accions i obres que, quan hi ha una aturada, cada hora dels dies d’aturada hi ha 
programada una operació. Això implica que davant d’un problema nou s’ha de 
comptar que probablement no es podrà programar fins al cap de dues aturades. 

Les línies tenen un conjunt d’alarmes, anomenades interlocks, que les protegeixen 
en cas que alguna variable monitoritzada s’excedís del valor màxim de disseny. 
Quan això succeeix les alarmes activen unes vàlvules de pas que sectoritzen la 
línia i la aïllen de la resta, protegint així els components de la línia en cas de sobre 
pressions, excessos de cabal, de temperatura, etc. 

Si per algun motiu això passés a totes les línies, fet que és probable ja que, per 
exemple, una sobrepressió es transmet al llarg de la canonada ràpidament i faria 
saltar totes les alarmes, aleshores la canonada d’impulsió quedaria totalment 
bloquejada i la bomba treballaria contra una paret. Si això passés la bomba trigaria 
pocs minuts a quedar cremada.  
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La solució ha d’incorporar un byPass final que sempre alliberi la canonada 
d’impulsió per permetre una escapatòria a la bomba en cas que totes les línies 
quedessin tallades. 

També ha de tenir un accionament manual que permeti controlar el cabal. La idea 
d’aquest control és permetre un manteniment extra quan el responsable del 
sistema de refrigeració ho decideixi. 

En aquest cas es proposen diverses solucions per solucionar el problema: 

- Una canonada de secció variant 
- Dissenyar un equip que connecti la impulsió i el retorn; un ByPass 
- Instal·lar desairadors en punts crítics 
- Estudi detallat de la pèrdua de càrrega causada per l’aire 
- Proposta de nova bomba de l’àrea experimental 
- Monitorització de les variables de cabal i detectar quan el problema 

reapareix 
- Equip de mesura de bombolles d’aire 

A les conclusions es posarà una taula resum on es veurà aquestes solucions 
contra el seu resultat obtingut. 

 

2.2.2 Solució 1 

És la solució real que necessita la instal·lació, assumint un estadi final de 
desenvolupament del sincrotró. 

En aquest tipus de distribuïdor el disseny més indicat per evitar problemes de 
velocitats és fer una canonada del col·lector de secció variant[18]. Això és, 
després d’un punt on hi ha una desviació per a alimentar un consum, la secció es 
va reduint. Aquesta reducció permet adaptar la velocitat al nou cabal, que serà 
inferior. 

 
Figura 14: Exemple i explicació d'una canonada de secció variant o variable en funció dels cabals. 
FONT: HANDBOOK OF HYDRAULIC RESISTANCE[18] 

El disseny i construcció de les canonades de refrigeració del sincrotró no són de 
secció variant, sinó que tota la anella de distribució i col·lector és del mateix 
diàmetre tal i com s’ha explicat en la descripció de la instal·lació.  
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Aquest disseny porta al problema mencionat: les baixes velocitats a les que 
s’arriben en els punts de cabal baix permeten l’acumulació de bosses d’aire. 
Aquest és l’origen de la caiguda de cabal que es va detectar fa uns anys al 
sincrotró. 

L’avantatge d’aquesta solució és que és definitiva. 

Els desavantatges és que només funcionarà correctament en un futur llunyà i la 
llarga durada de la intervenció per implementar-la. Per aquest últim fet fa que, tot 
i que se’n desenvoluparà el disseny de la solució no s’espera que s’arribi a 
implementar. 

 

2.2.3 Solució 2 

La idea de la solució és d’un equip que el que faria és forçar, a través d’un consum 
extra, que a l´últim punt de la instal·lació hi hagi la velocitat mínima. A més d’un 
bypass en paral·lel que simularà un consum extra per tal d’alliberar la bomba en 
cas d’aturada de tots els interlocks. 

Té el problema que tot el cabal que es faci passar per aquest equip és aigua que 
s’ha impulsat i es retorna al dipòsit sense haver fet cap aportació a refrigerar cap 
equip i això és energia perduda. 

L’avantatge d’aquesta solució és la seva versatilitat a l’hora d’implementar o fins i 
tot de transportar en altres punts on pot ser d’interès aquest equip. 

2.2.4 Solució 3 

La idea d’aquesta solució parteix d’eliminar el problema de la instal·lació que és 
l’aire.  

Els desairadors són aparells que evacuen gasos d’una instal·lació hidràulica. 
L’exemple més corrent és el purgador.  

La instal·lació ja compta actualment amb purgadors en diversos punts.  

Amb una caracterització de la instal·lació es pot examinar els punts de menys 
velocitat i de baixa pressió.  Aquests punts són susceptibles d’acumulació d’aire i, 
per tant, llocs indicats per a un purgador. 

Tanmateix l’aire es pot trobar atomitzat en bombolles i aquetes poden no estar 
formant una interfase o bosses d’aire. Per aquest problema els purgadors 
convencionals no funcionen. 

Però, per aquest problema hi ha altres models de desairadors. Un model que es 
podria considerar és el de buit. Aquest equip agafa aigua de la instal·lació, la des 
pressuritza, hi aplica el buit forçant a que l’aire dissolt es concentri i surti formant 
una interfase. Finalment un purgador l’evacua del circuit. Havent fet això una 
bomba torna a pressuritzar l’aigua que és re injectada al circuit. 
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La solució inclouria buscar els punts més des avantatjosos pel circuit i preparar-hi 
la instal·lació d’un equip com l’anterior. 

2.2.5 Solució 4 

Aquesta solució parteix d’enfocar teòricament el problema de l’acumulació d’aire. 
Les equacions que descriuen les pèrdues de càrrega dels circuits hidràulics són 
les de Darcy – Weisbach. Aquestes equacions consideren els conductes 
completament plens del fluid de treball. 

Martinelli et all.[19] varen proposar unes equacions que descriuen el fluid en mode 
multi fàsic. Més específicament per a dues fases. En el cas del sincrotró hi hauria 
aigua desionitzada i aire. 

La proposta és caracteritzar la instal·lació amb les equacions de Darcy – Weisbach 
i després fer-ho amb les de Martinelli. Amb les caracteritzacions es podria buscar 
quina corba de sistema provoca un augment de pressió que arriba a fer caure el 
cabal en un 40%. 

Aleshores, les mateixes equacions permeten aïllar la fracció d’aire en aigua de la 
instal·lació per tenir les pèrdues de càrrega obtingudes amb un mètode proposat 
per Wallis[20]. 

Coneixent la quantitat d’aire que hi ha acumulat al sistema i la seva caracterització 
es pot determinar les condicions per expulsar-lo, el temps requerit pels purgadors, 
el mètode més eficaç per transportar-lo i paràmetres per detectar la seva 
acumulació. 

2.2.6 Solució 5 

Com s’ha explicat anteriorment la bomba actual de l’àrea experimental està mal 
escollida per les funcions que ha de fer. 

La solució considerada és la de busca una bomba nova amb una corba amb més 
pendent negatiu. Per tant, malgrat el problema d’acumulació d’aire i per tant 
d’augment de la corba del sistema, la bomba variaria lleugerament el cabal 
proporcionat i permetria de fer els manteniments en còmodes intervals de temps. 
Amb el propi manteniment es recorregiria la situació adversa i s’eliminaria l’aire. 

 

2.2.7 Solució 6 

Aquesta solució es basa en buscar visualment els llocs d’acumulació d’aire.  

Es va pensar en buscar algun equip que permetés detectar la presència de 
bombolles d’aire dins de conductes d’acer. 

Caldria fer cerca per saber si existeix un equip d’aquestes característiques, 
valorar-ne el cost i, finalment, resseguir tota la instal·lació per detectar punts 
d’acumulació.  
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En aquests punts es podria instal·lar un purgador si la simulació confirma que són 
punts desfavorables. 

 

2.3 Desenvolupament de les solucions escollides 

S’ha desenvolupat les dues primeres solucions. Al resum de resultats es pot veure 
el recull de solucions i el seu resultat.  

Primerament, abans de començar directament amb les solucions s’ha de 
caracteritzar la instal·lació. Per a poder-ho fer s’ha hagut d’obtenir mesures i 
dades: geomètriques, de pressió i de cabal. Algunes s’han pogut obtenir en 
plànols, i detalls constructius. Els consums de les línies s’han hagut de monitoritzar 
tal i com s’explicarà a continuació. També s’ha hagut d’importar dades de les 
bases de dades del sincrotró, on hi guarden un històric de dades dels sensors de 
les línies. Per tant, es poden capturar valors de cabals i de pressions d’allà on hi 
hagi monitorització. 

 

2.3.1 Monitorització de les línies 

Per poder fer la caracterització de la instal·lació es va haver de prendre mesures 
en diversos trams del distribuïdor. L’objectiu era conèixer els cabals que cada línia 
consumia i, així, els cabals totals en diversos punts del distribuïdor. 

La instal·lació només té un cabalímetre, emplaçat a l’entrada. Per tal de poder 
obtenir aquests valors es van haver de prendre mesures directament a la 
instal·lació. Com ja s’ha explicat, no es poden fer operacions directament sobre la 
línia per perill de causar-hi alteracions que podrien parar el funcionament de la 
màquina. Per això les propostes com instal·lar cabalímetres en els punts d’interès, 
ja sigui amb picatges o bé aprofitant un baixant, no es van poder considerar. 

L’única alternativa per mesurar el cabal és amb mètodes no intrusius. El que s’ha 
empleat és per mitjà d’ultrasons ja que el departament d’enginyeria en té un 
aparell: el Fluxus F601.  

Aquest aparell funciona amb dues mordaces que s’han de pressionar al conducte 
que es vol mesurar. Emet un senyal ultrasònic d’una de les mordaces que rebota 
per les parets del conducte fins arribar a l’altra. El fluid i la velocitat d’aquest prova 
un canvi de medi i un canvi de velocitat en les ones que l’aparell detecta i tradueix 
en velocitat del fluid. Aleshores pot convertir-ho en cabal. 

S’ha d’indicar el material de la canonada, el diàmetre, el fluid que hi circula i 
l’espessor del conducte. També s’ha d’especificar quants rebots es vol que faci a 
la canonada. Com més rebots més precisió però aleshores s’ha de situar les 
mordaces a més distància entre elles.  



  TFM - Llorenç Macià Cid 
   

37 
 

Finalment s’ha d’indicar l’interval de presa de dades que es desitja.  En aquest 
treball s’ha recollit dades cada minut. Els equips es van deixar entre 3 i 15 dies 
mesurant. Malgrat la ingent quantitat de dades que això genera, es va analitzar 
estadísticament i es demostrà que amb dos dies de capturar dades a aquest 
interval la mitjana obtinguda té un error menyspreable respecte el que s’obté 
durant més dies. 

La instal·lació que s’ha volgut monitoritzar és, com ja s’ha dit anteriorment, des de 
l’entrada a l’anella de l’àrea experimental fins a la sortida. 

Les dades són: 

 

 

Tal i com es pot veure a les fotografies, el muntatge de l’equip és el següent. 
L’anella està emplaçada just al damunt del passadís de treball de la primera 
planta. Per això el muntatge ha de ser discret i no ocupar espai transitable per 
deixar pas al personal, equip i serveis. 

 
Figura 15: Foto del muntatge de l'equip de mesura en la canonada d'impulsió. FONT: Pròpia 

Nom Diàmetre 
intern 

Material 
canonada 

Espessor Fluid Rebots Recobriment 
canonada 

Distància 
mordaces 

DN100 108,2 mm AINSI 316L  3,05 mm Aigua  6 No 24 cm 

Taula 5: Resum de dades d'entrada per mesurar amb el FLUXUS F601 
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I les mordaces: 

 
Figura 16: Mordaces de l'equip de mesura. Es pot veure que es lliguen al voltant de la canonada 
d'impulsió de forma no intrusiva. FONT: Pròpia 

Es va haver de posar el sensor just a l’entrada de cada línia. Així, per diferència 
de lectures s’obté el que consumeixen. 

Per veure els diversos consums de les línies, els baixants disponibles i els punts 
on es va instal·lar veure el plànol 2.  

El que s’obté són les mesures en el temps, capturades pel programa FLUXDATA, 
que és el que té l’aparell per importar les dades. Una mostra de com són les dades 
graficades en él temps és la següent imatge. En les abcisses hi ha les dates de 
les mesures i les ordenades el cabal en l/min. Per veure un exemple de fitxer de 
dades generades per l’equip veure l’annex 13. 

 
Figura 17: Captura de pantalla del programa de visualització de les dades recollides amb l'equip de 
mesura. FONT: Pròpia 
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Es pot veure que es disposa de 2 equips de mesura en el departament. Per això 
quan s’acaben dues mesures, es feia el canvi de col·locació, i se’n posaven les 
dues noves. 

Les dades tractades es recullen en aquesta taula: 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Mitjana 95,86 167,20 273,63 319,34 331,80 373,97 393,13 412,67 
Std 0,71 1,09 0,98 1,98 1,37 2,30 2,09 3,79 
Mínim 93,06 164,10 267,08 311,68 327,78 365,10 386,02 394,28 
Màxim 98,57 170,16 276,44 326,55 339,35 381,62 399,24 431,18 
Std % 0,74 0,65 0,36 0,62 0,41 0,61 0,53 0,92 

Taula 6: Recull de les dades segons el punt i el seu tractament estadístic 

La desviació estàndard és inferior al 1%. S’hauria acceptat fins a 5%. 

S’ha fet càlculs estadístics per determinar a partir de quan de temps es tenia amb 
poc error la lectura mitjana i s’ha determinat que amb 2 dies l’error era ja de 4 
ordres de magnitud. Tot i així, com que hi ha hagut temps, s’ha deixat l’equip 
mesurant els punts entre 4 dies i dues setmanes. 

Hi ha un cabal que no ha fet falta de mesurar amb l’equip: el total. Hi ha un 
cabalímetre emplaçat al final de la instal·lació que monitoritza el cabal total. 
Aquesta és la seva gràfica en temps dels valors de cabals en m3/h. 

 
Figura 18: Captura de pantalla de la variable 'Cabal total' del programa d'ALBA per fer la 
monitoració. FONT: Pròpia 

Les variacions observades són degudes a dos fets: la primera és que les línies no 
sempre estan operatives. Per això a vegades la instal·lació globalment té més o 
menys consum, d’aquí a les variacions de tendència. Les oscil·lacions són 
degudes als canvis de gradient de pressió i variacions pròpies d’una gran 
instal·lació. La seva taula de dades tractades: 
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General Cabal [l/min] 
Mitjana 448,67 
Màxim 476,18 
Mínim 424,28 
STD 5,00 

STD % 1,11 
Taula 7: Tractament estadístic i resum de la variable 'Cabal total' 

Amb aquestes dades es pot obtenir els consums de les línies i la seva relació : 

Consums Normal Màxim Mínim Mitjana 
Boreas 36 45 30 37 

Circe 20 45 8 24 
Claess 19 34 18 24 
Xaloc 42 54 28 41 
NCD 12 28 11 17 

Mistral 46 59 44 50 
MSPD 106 112 103 107 

BP1 71 77 71 73 
BP2 96 99 93 96 

Total 449 553 406 469 
Taula 8: Recull dels consums de les línies fruit del tractament de les dades anteriors 

Els valors normals són de fer la diferència de les mitjanes seguint la fórmula 
Mesura n+1 – Mesura n. El màxim és la diferència entre el valor màxim de n+1 i 
el mínim de n. El mínim és el mínim de la diferència entre màxims o entre mínims. 

Per fer la configuració s’opta pels consums normal. S’accepten valors d’entre el 
mínim i el màxim, però s’ha d’aconseguir el més proper al normal. 

 

2.3.2 Caracterització de la instal·lació 

Tal i com s’especifica a l’abast del projecte la caracterització s’ha fet en el 
programa PipeFlow expert. Aquest programa simula les pèrdues de càrrega d’una 
instal·lació hidràulica en règim permanent. A partir de la geometria: longitud dels 
conductes, diàmetres, rugositats, alçades i singularitats, amb les equacions de 
Darcy-  Weisbach calcula les distribucions de pressions i cabals. 

Per poder començar a fer la caracterització s’ha d’establir un punt de principi i de 
final de la instal·lació. Com s’especifica a l’abast es va triar just a l’entrada de 
l’anella a l’àrea experimental com a punt d’inici i el punt de sortida com el punt de 
final. 

S’hauria pogut agafar des d’altres punts. Idealment s’hauria pogut agafar tota la 
instal·lació de refrigeració, des de les bombes d’impulsió, els 4 anells fins al 
dipòsit.  
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Aquesta caracterització completa es deixa com a projecte proposta de futur ja que 
requereix molt de temps en mesures i validacions. 

S’ha triat aquests punts d’inici i final ja que són els punts des d’on hi ha sondes 
permanents monitoritzant el cabal i la pressió. Gràcies a aquest històric es permet 
validar la caracterització des d’un punt suficient per fer escenaris i treure’n 
conclusions. 

Resseguint els diversos punts per on passa la canonada hi trobem: 

1. L’entrada és una bifurcació en ‘T’.   

Després fa una reducció de secció i acaba en una vàlvula de pas. Cal modelar 
l’efecte de la T, la reducció de secció i la vàlvula de pas. Veure la foto de la 
introducció 8 on es pot veure la T  de l’anella. 

Al programa s’ha de posar quin tipus de ‘T’ pateix la canonada. Segons si la 
canonada és la branca bifurcada o bé és la que travessa.  

 
Figura 19: Diferència de K segons posició del conducte en la 'T'. FONT: Pròpia 

En la captura del programa la icona explica clarament el seu ús i els valors de K 
també són significativament diferents.  

En el programa la ‘T’ queda modelada com: 

 
Figura 20: Captura de pantalla del programa PipeFlow Expert. Modelització de la 'T' d'entrada i 

sortida a l'anella. FONT: Pròpia 

Les entrades són N1 i N5. En aquests punts s’especificaran les condicions de 
contorn que es detallaran més endavant.  
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2. L’anella no és una canonada circular perfecte, sinó que són 60 trams rectes 
soldats. Es demostra que l’angle entre costats d’un polígon de 60 costats 
és de 174º. Cal modelar l’efecte del colze de 174º. S’ha fet servir amb un 
programa online, anomenat drop-pressure i que permet fer el càlcul de 
colzes en funció del seu angle[21]. 

El seu valor final i que s’ha introduït al model és el següent:  

 
Figura 21: Valor del colze després de la modelació al programa. FONT: Pròpia 

3. Entre línia i línia no hi ha el mateix número de trams rectes. Depèn de la 
geometria del sincrotró. Veure annex 7 i 8 on es veuen els baixants i el 
número de columna. Es pot comptar el conjunt de trams que hi ha entre 
línia i línia.  

El programa permet fer simplificacions en les instal·lacions per evitar tenir 
instal·lacions excessivament llargues. Per això 4 trams en sèrie de 2 metres amb 
el mateix diàmetre es poden simplificar a 1 tram de 8 metres. Fins i tot es poden 
afegir tots els elements singulars que tenien els 4 trams anteriors a l’únic tram de 
8 metres. 

 
Figura 22: Captura on es veu la capacitat del programa per emmagatzemar fins a 5 tipus de 
singularitats diferents en múltiples quantitats, ja sigui a principi o final de canonada. FONT: Pròpia 

En aquesta fotografia es pot veure que el tractament és el mateix pel programa: 
per una longitud, rugositat i diàmetre igual, la canonada simple que resumeix les 
anteriors 4 canonades té la mateixa pressió d’entrada, a mateix cabal. 

 
Figura 23: Comparació entre instal·lacions per aprofundir en les simplificacions ofertes pel 
programa. FONT: Pròpia 
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4. Hi ha, veure annex 7 i 8, fins a 7 dilatadors i 6 vàlvules de tall repartides en 
diversos punts de la instal·lació. Cal modelar l’efecte d’aquests dilatadors 
i vàlvules. 

 
Figura 24: Foto de les vàlvules de pas instal·lades a les anelles de la instal·lació. FONT: Pròpia 

Que el programa guarda com a:  

 
Figura 25: Caracterització ja implementada en el programa. FONT: Pròpia 

I els dilatadors que són: 

 
Figura 26: Foto dels dilatadors instal·lats en les anelles de la instal·lació. FONT: Pròpia 
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Les vàlvules de pas tenen un element que els caracteritza en el programa, que 
depèn del diàmetre. En canvi els dilatadors no. Per poder-los caracteritzar s’ha 
buscat en el catàleg (veure annex 10) la reducció de secció brusca que generen. 
Amb aquesta reducció de secció s’ha buscat la pèrdua de pressió amb la 
calculadora online Drop-pressure [21].  

Amb el seu valor de K s’ha pogut introduir en el model. 

 
Figura 27: Valor de K resultat de la modelització dels dilatadors gràcies a la calculadora de pèrdues 
de pressió i al catàleg. FONT: Pròpia 

 

5. Les línies s’alimenten a partir d’un baixant que s’inicia fent un picatges a 
l’anella.  

Aleshores des d’aquest picatges va variant la cota, amb colzes i reduccions de 
secció fins arribar a la vàlvula de pas d’inici de línia. Aquest tram s’ha hagut de 
modelar apart i validar abans d’annexionar a la instal·lació general.  

Hi ha 19 baixants, que són com es veu a la fotografia: 

 
Figura 28: Detall d'un exemple de baixant de refrigeració. S'observa el picatge a les anelles, les 
vàlvules de pas i la geometria per arribar al punt de final. En aquest cas hi ha instal·lat dues 
mànegues que actuen com a alliberadors en cas d'emergència. FONT: Pròpia 
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Se n’ha de caracteritzar tots els elements: l’alçada de cada tram, els colzes, el 
picatges, la reducció de secció, les bifurcacions i les vàlvules de pas. 

Caracteritzat en el programa queda de la següent manera, que s’afegirà 
directament a l’anella caracteritzada. 

 
Figura 29: Detall de la modelització dels baixants. FONT: Pròpia 

Es pot apreciar que cada node conté informació de l’alçada, les canonades de la 
longitud i el quadrat blanc indica els elements singulars que contenen.  

 

6. Vàlvules reguladores de pressió  

Les vàlvules de pressió que regulen la pressió de cada entrada de línia s’han hagut 
de caracteritzar amb les eines del programa. Concretament n’ofereix tres> les 
“pressure reducing valve” (PRV) i les “back pressure valve” (BPV) i les vàlvules de 
control de cabal.  

 
Figura 30: Possibilitats de vàlvules ofertes pel programa de simulació. FONT: Pròpia 

Aquestes últimes tenen molta utilitat com es veurà més endavant ja que permeten 
obtenir la diferència de pressió per un cabal determinat. Per fer predictius i càlculs 
són molt útils.  
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Les altres dues són més aplicades a la caracterització. Les vàlvules de reducció 
de pressió provoquen una pèrdua de cabal en el tram del conducte per tal de forçar 
que hi hagi un valor determinat de pressió en el seu final. 

En canvi les “Back pressure” forcen que la caiguda es faci aigües amunt de la 
vàlvula per tal de tenir la pressió requerida a l’inici del conducte on hi són 
emplaçades.  

Per les característiques de la instal·lació del sincrotró les utilitzades són les PRV. 

 

7. Caracterització de la línia com un element de consum.  

La pressió de l’entrada de cada línia és coneguda ja que  hi ha la reguladora de 
pressió. El seu valor és fix i conegut. També es coneix el valor dels cabals que 
consumeixen. 

 

 

 

 

 

 

 

Les línies s’han caracteritzat com un component amb una corba de pèrdues de 
pressió. Es modela perquè al cabal que hem mesurat per la línia hi caigui el 
diferencial de pressió que s’hi observa. Per fer-ho s’ha utilitzat un procés iteratiu 
de correcció i afinació dels valors de consum per tal d’aconseguir amb l’exactitud 
requerida en les especificacions del projecte. 

Línia Valor de la reductora [bar] 
Boreas 6,3 

Circe 4,8 
Claess 6 
Xaloc 7 
NCD 5,7 

Mistral 5,5 
MSPD 6,7 

Taula 9: Recull dels valors de les reguladors de pressió de cada inici de línia. 
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Figura 31: Possibilitats ofertes pel programa de simulació per a caracteritzar elements de consum. 
FONT: Pròpia 

El procés iteratiu parteix dels dos punts mesurats de pressió d’impulsió i retorn a 
l’entrada i la meitat s’ha d’anar ajustant i corregint la corba perquè s’acosti a les 
mesures amb l’exactitud acordada a les especificacions. 

8. Condicions de contorn 

Aquestes són les condicions de contorn. El cabal és la suma dels valors de les 
línies, com s’ha vist abans. 

Per senyalitzar una pressió d’entrada, com que no s’ha caracteritzat la part de la 
bomba, s’ha optat per fer un dipòsit pressuritzat.  

Obtenir el valor de la pressió del tanc és part del procés de validació de la 
instal·lació. 

 
Figura 32: Punt de configuració de les condicions de contorn amb els valors utilitzats en la 

configuració actual. FONT: Pròpia 
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Per fer el disseny més òptim d’espai no s’ha dibuixat com una anella de 60 trams 
sinó que s’ha distribuït de forma eficient per tal d’encabir totes les línies a la 
pantalla i fer el tractament més àgil. 

 

2.3.3 Configuracions de la instal·lació 

Segons es pot veure de la foto 33, hi ha vàlvules de pas al final de les ‘T’ de 
distribució de la anella. Segons el seu muntatge les vàlvules de pas de la impulsió 
i del retorn permeten fins a 5 configuracions. L’esquema i l’explicació són: 

 

 

 
 

1. Situació actual de 360 º . Impulsió antihorari i retorn horari. 
2. Invers de l’actual. 
3. Impulsió horària i retorn antihorari.  
4. Impulsió actual i retorn horari 
5. Situació anterior. Distribució en 180º 

 

 
Figura 33: Detall de l'entrada de l'anella d'impulsió i la sortida de l'anella de retorn. També es 
marquen en vermell les vàlvules de pas que permeten les 5 configuracions explicades. FONT: Pròpia 

En vermell hi ha les vàlvules de pas de la ‘T’ i en verd les fletxes que indiquen les 
direccions del flux tant en la impulsió com en el retorn. 

El programa permet simular que es tanca conducte. Les canonades tancades 
apareixen tal i com es veu a la figura 34. 
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Figura 34: Simulació en el programa de conducte obert i tancat. FONT: Pròpia 

1. Situació actual 

Amb aquesta configuració s’ajusta el model i es valida. Això es pot fer fent coincidir 
els cabals de les línies amb el de les lectures obtingudes dels ultrasons, les 
pressions obtingudes als baixants 30 i 60 amb el de les lectures obtingudes pels 
sensors digitals de més resolució. A la foto 35 es pot veure els aparells que han 
permès prendre aquestes mesures: 
 

 

 
Figura 35: Sensors de pressió electrònics instal·lats als baixants que permeten capturar i monitoritzar 
la variable. Tenen un error de 0.01 bar. FONT: Pròpia 
  

La distribució de pressions final obtinguda és aquesta. És el resultat d’iterar i 
corregir els elements per tal d’aconseguir replicar les 4 mesures subratllades amb 
una precisió de 0.1 bar, que és especificació del projecte.  
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Figura 36: Taula resultat de la simulació en el programa de la configuració actual. Els valors 
subratllats han permès validar el model. FONT: Pròpia 

Veure en el diagrama 3 el detall de la instal·lació en la configuració actual. 

Construir aquesta caracterització ha servit per validar el model i per obtenir la 
distribució de velocitats. Els següents escenaris es construiran per visualitzar si 
s’obté una millor distribució. Veure els diagrames 3,4,5,6 i 7 per visualitzar les 
altres configuracions. Més endavant, a resum de resultats se’n presentaran les 
taules de les distribucions i s’escollirà la configuració més vàlida. 

 

2.3.4 Solució 1: secció variant     

Com ja s’ha dit s’ha de determinar com s’evita el problema de l’acumulació de 
l’aire en els conductes. Cal un valor de velocitat mínima en circulació. El valor es 
decidirà conjuntament amb un altre criteri: el del valor que permeti optimitzar el 
disseny de la canonada de secció variant. 

En el moment de començar a dissenyar la solució, el valor de la velocitat ha de 
ser superior a 0.5 m/s. Malgrat això, per més seguretat s’ha pres el valor de 0.7 
m/s, que servirà per a la primera iteració. Aquest valor surt d’un Fr = 0.7. 
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Cal tenir en compte que, per normativa, no es pot superar una velocitat màxima 
per dins d’una canonada per motius d’erosió i de soroll. Aquesta velocitat ve 
determinada per la normativa (ASHRAE) i és de 3,5 m/s. 

La solució de secció variant ha d’estar dissenyada per quan el sincrotró sigui 
complert. Aquest té una capacitat per fins a 33 BeamLines (línies de feix de llum) 
susceptibles de necessitar un consum d’aigua de refrigeració. 

S’han plantejat escenaris on s’ha provat la instal·lació amb 33 línies consumint 
cabals d’aigua en funció d’una previsió pessimista, matemàtica o realista. 

Els diversos escenaris s’han obtingut de simular els consums de les línies futures 
més les actuals i buscar els diàmetres que permeten que les velocitats de 
circulació estigui entre la velocitat màxima i mínima. 

Per generar aquests escenaris s’ha d’assignar un consum a totes les línies que hi 
podrà haver. Aquest consum s’ha de suposar, ja que, com que encara no hi ha 
cap proposta de línia, el seu futur ús i consum és desconegut. Es faran servir 3 
criteris diferents per a suposar aquest consum d’aigua de refrigeració. 

El primer és suposar que totes les línies consumiran tant com ho fa la línia actual 
que més consumeix. Aquest és l’escenari desfavorable, ja que en augmentar tant 
els consums les velocitats màximes d’entrada poden superar el màxim recomanat 
a la normativa. Aquest consum és de 100 l/min (6,6 m3/h). 

El segon és fer el valor mitjana de consum entre les línies actuals. És un valor 
indicatiu que permet obtenir resultats aproximats en cas de línies d’alt consum i 
línies de baix, augmentant-ne el seu valor per fer-lo més distanciat del criteri 
següent. Aquest consum és de 47 l/min (2,8 m3/h). 

Finalment s’ha dissenyat un criteri que és el valor més repetit en les línies actuals. 
Aquest consum és de 40 l/min (2,4 m3/h). 

A la primera iteració de la solució, amb la velocitat màxima i mínima permet trobar 
un rang de diàmetres. 
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Taula 10: Exemple d'escenari en el resultat de la primera iteració. En aquesta s'ha obtingut el rang 
de diàmetres compatibles amb les limitacions imposades de velocitats. 

Aleshores es passa a una segona iteració de la solució, on s’ha seleccionat un 
diàmetre en funció dels següents criteris: 

- Un valor estandarditzat (veure annex 5) 
- Comprès dins del rang de diàmetre màxim i mínim 
- Procurar que el diàmetre sigui el mateix que hi ha actualment (DN100) 
- Minimitzar el número de canvis de secció 

Per tant es substitueixen pels diàmetres nominals i aleshores s’obtenen els valors 
de velocitat real de l’escenari.  
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Taula 11: Taula amb el resultat de la segona en els tres escenaris considerats. Exemple d'escenari 
en el resultat de la primera iteració. En aquesta s'ha obtingut el rang de diàmetres compatibles 
amb les limitacions imposades de velocitats. 

Tal i com es veu a la taula 11 aquests són els diàmetres i les velocitats dels 3 
escenaris plantejats, que surt de resultat de la segona iteració.  

Ja es veu que la mitjana i la realista coincideixen en gairebé tota la solució menys 
en la columna 42. Per intentar-ho unificar cal analitzar quina és menys restrictiva. 
Si l’escenari mitjana copia la solució del realista la velocitat a la columna 44 hi ha 
una velocitat molt superior als 3.5 m/s. En canvi al revés, a la columna 44 a 
l’escenari realista hi ha una velocitat de 0.6 m/s.  

Malgrat ser baixa és per sobre dels 0.5 m/s anteriors i dins de l’interval de 
velocitats crítiques que es recomana en la bibliografia. 

Aquest és el criteri tècnic que s’ha emprat per escollir la velocitat crítica. Aquesta 
velocitat mínima ha permès unir dos escenaris i obtenir-ne una solució vàlida per 
a tots dos. 

Als annexos hi ha la taula completa amb la informació de cada consum per línia. 

Les conclusions que s’extreuen d’aquests escenaris: 

1. En el cas desfavorable: 25 trams idèntics, 4 trams a secció lleugerament 
inferior i caldria augmentar 26 trams fins al mateix valor que la canonada 
d’entrada. El cas desfavorable és molt improbable que succeeixi.  
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2. L’escenari de consums mitjans és el que permet en més trams mantenir el 
que hi ha actualment. Només fins a 6 trams només de canvi caldria canviar 
de diàmetre. 

3. L’escenari realista força a canviar 10 trams. A la columna 44 arriba a 
velocitats força elevades. Tot i que no el màxim. 

4. S’observa que tant el realista com el de consums mitjans pràcticament no 
farien canviar en un 90% la instal·lació actual. I coincideixen en el valor del 
diàmetre en la zona que es fa canvi. 

Dels tres escenaris el realista és, com indica el seu nom, el més probable que 
s’acabi efectuant. Per tant la solució bona és la realista. Es pren per solució els 
diàmetres de l’escenari realista. 

 

2.3.5 Solució 2: ByPass 

S’ha de dissenyar una segona solució ja que la de secció variable solucionarà el 
problema una vegada el sincrotró tingui totes  les línies de llum operatives. 
Aquesta segona solució parteix dels següents supòsits:   

- Cal solucionar el problema a la vegada que el sincrotró s’amplia. La solució 
ha d’adaptar-se a mesura que hi ha ampliacions. 

- La solució de secció variable segurament no s’arribarà a implementar mai, 
perquè el sincrotró no arribarà a expandir-se al màxim per falta d’inversions 
i fons. 

- La solució de comprar noves canonades i soldar-les, tallar les actuals i 
connectar-hi les noves a més d’afegir les connexions ja existents requereix 
molt de temps d’obra i diners. El sincrotró no es pot permetre intervencions 
molt llargues ja que els temps d’aturada són curts i aquestes estan 
planejades amb molta antelació per optimitzar-ne els recursos. 

Cal plantejar un equipament que permeti variar la consigna de cabal que hi circuli, 
en funció de les necessitats. 

Com s’ha vist, la necessitat de 336 l/min (20m3/h) és a la canonada de l’anella, de 
DN100. Si es fes passar aquest cabal pels baixants arribaria a velocitats vora els 
6 m/s que és inacceptable segons normativa. 

Per tant aquest cabal s’ha de dividir entre els dos baixants i fer-hi circular 168 l/min 
(10 m3/h). 

Primer es calcula si amb la diferència de pressió que s’observa entre impuls i 
retorn de l’últim baixant hi ha prou potencia per impulsar aquests 20 m3/h. S’ha 
simulat amb el mateix programa, suposant un tanc a la pressió del baixant 
d’impulsió contra un punt d’escapament pressuritzat a la mateixa que el baixant 
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de retorn. Com es pot veure hi ha prou força com per impulsar un cabal de fins a 
68 m3/h. 

 

 
Taula 12: Justificació amb la simulació del cabal màxim que pot circular per un baixant. FONT: 
Pròpia 

Tanmateix aquests 68 m3/h no són desitjats i, per això, s’ha de dissenyar una 
solució que permeti els 20 m3/h. 

Els baixants, com ja s’ha descrit, surten de l’anella i formen dues sortides. Aquests 
baixants són de diàmetre inferior (DN36) al de l’anella (DN100) i, per tant, si es fes 
circular el cabal mínim de 20 m3/h que s’ha establert amb el criteri de velocitat 
crítica sobrepassaríem la velocitat màxima imposada per les normatives. Per això  
la solució ha de: 

- Que permeti el pas a cada baixant de 10 m3/h màxims, que serà el de 
manteniment 

- Que es pugui ajustar a 2,5 m3/h, que serà per simular una línia 
- Que tingui control manual 
- Que no contamini el retorn amb un excés de pressió de la impulsió. És vital 

que el retorn no augmenti la seva pressió ja que pressuritzaria el retorn 
comú i afectaria a les altres línies en variar el seu increment de pressió 

Un ByPass que fa circular a l’últim punt de la instal·lació la velocitat crítica i que, 
en funció dels consums que hi ha a la línia, permet la regulació de la consigna de 
cabal és la millor solució a curt i mig termini. Permet aconseguir tots els objectius 
anteriors. 

Amb l’escenari actual caracteritzat permet buscar les condicions de la solució. 
L’element que permet obtenir la dada que es busca, que és la caiguda de pressió 
per un cabal determinat, és l’element de reguladora de cabal. Fixa un cabal per en 
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un tram fent-hi caure la pressió necessària perquè així sigui. En aquest cas simula 
per a cada baixant hi circulin 168 l/min i s’observa la caiguda de pressió.  

Veure la caracterització obtinguda amb el programa en el diagrama 8.  

 
Taula 13: Simulació a l'anella caracteritzada de la solució per obtenir la diferència de pressió 
perquè funcioni. FONT: Pròpia 

Cada baixant ha de tenir vora de 5.62 bar (de 7.67 bar a 2.05 bar) de caiguda, tal 
i com s’indica en el model. Per tant cal buscar una solució que ho permeti. 

El que s’ha dissenyat és un conjunt d’elements que permeten reduir la pressió, 
regular-ne el cabal per afinar-ho al valor desitjat segons si és manteniment o 
simulació de línia i monitorització. 

Amb una reductora de pressió, una reguladora de cabal i un cabalímetre es pot 
reproduir aquestes condicions.  

Veure diagrama 9 pels detalls del muntatge. Ara se n’explicarà els detalls i es 
comprovarà que és viable. 

 

2.3.6 Detall de la solució 2 

Reductora de pressió 

Un cop es té la caiguda desitjada, l’element que fa caure més pressió és una 
reductora de pressió. Després de sol·licitar-ne catàlegs s’ha obtingut aquesta. 
Veure annex 10. 

Com que es vol reduir vora de 5 bar, és a dir, de 8 bar a 2 bar aproximadament, 
es busca si entra bé dins la corba de funcionament. Com es veu en el quadrat 
marcat, la reductora treballaria en la zona A que és de bon funcionament. 

A continuació se’n detallen les dimensions. Hi ha diversos models a escollir. S’ha 
optat per agafar el de DN40 (1 ½”). Per això s’ha d’afegir cons de reducció de 
secció per canviar del DN36 del baixant al DN40 que admet la reductora. 
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Figura 37: Relació de reducció de la vàlvula i zones de treball. FONT: Catàleg COMEVAL. Annex 

10 

La zona de treball és correcte ja que es troba en la zona A. Les altres són zones 
de cavitació incipient. 

Les dimensions d’aquesta reductora són: 

 
Figura 38: Dimensions de la reductora de pressió. FONT: Catàleg COMEVAL. Annex 10 

La reductora de pressió es regula amb el cargol de la part D. Normalment es va 
cargolant i es visualitza les pressions de les dues bandes amb un manòmetre a 
cada banda. Aleshores es cargola fins que cada manòmetre marca la pressió 
desitjada. 

Pels altres detalls es pot veure l’annex 10 amb la seva fitxa tècnica. 

Cabalímetre 

Pel cas del cabalímetre s’ha escollit un model que s’ajusti als diàmetres escollits, 
que en aquest cas serà de DN40.  

La pressió màxima aguanta els 8 bar ja que el màxim va d’entre 10 a 25 bar segons 
diàmetre.  
I té un rang de velocitats i de litres/ segon d’acord amb les nostres necessitats. 

 
Figura 39: Detall especificacions del cabalímetre. FONT: Catàleg. Annex 10 
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Causa una pèrdua molt petita de pressió, que no es considera. Pels altres detalls 
es pot veure l’annex 10 amb la seva fitxa tècnica. 

Permet la monitorització. Això és important perquè el seu senyal s’enviarà amb 
control PID a la vàlvula reguladora de cabal per tal d’ajustar-ne el seu control. 

Reguladora de cabal 

La reguladora de cabal és de gran importància ja que refina la caiguda de pressió 
en l’equip per ajustar amb precisió el cabal que hi circula. El cabal s’escull per 
consigna i permet variar-lo segons la necessitat.  

Treballa amb diàmetre DN40 i incorpora control manual. 

Afegeix caiguda de pressió al sistema. Com es pot veure al gràfic a continuació si 
estigués totalment oberta, en funció del diàmetre escollit i el cabal que hi fem 
circular es pot veure quina és la caiguda que causa. 

 
Figura 40: Pèrdues de pressió per la reguladora de cabal completament oberta en funció del seu 
diàmetre. FONT: Catàleg. Annex 10 

Quan la vàlvula es troba totalment oberta, pel DN40 i fins a 10 m3/h fa caure una 
pressió de 0.05 bar, que és irrisori comparat amb la reductora de pressió. 

Pels altres detalls es pot veure l’annex 10 amb la seva fitxa tècnica. 

Conductes i mànegues 

Per obtenir aquestes s’ha utilitzat el mateix programa de caracterització de la línia. 

 
Figura 41:Simulació de les pèrdues pels conductes del muntatge de la solució 2: FONT: Pròpia. 
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El salt és força reduït, inferior a 0.5 bar comparat amb el que ha de fer la reductora 
de pressió.  

Sobretot cal considerar que s’ajustarà el salt de pressió amb la reductora de 
pressió. Posant un manòmetre a cada banda de l’aparell, es va ajustant fins a 
obtenir el salt desitjat que deixa passar el cabal adequat.  

A continuació es presentarà el resum de les solucions, tant de les desenvolupades 
com de les plantejades i se n’explicarà les conclusions obtingudes. 
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3. Resum de resultats 
S’ha arribat a les següents conclusions com a resultat d’aquest treball: 

• Diagnòstic de la instal·lació 
• Resultats de la caracterització 
• Resultats de la primera solució 
• Necessitat d’una velocitat mínima i criteri escollit 
• Resultats de la segona solució 

 

A continuació es detallen una per una: 

 

3.1 Diagnòstic de la instal·lació 

La instal·lació pateix 4 problemes greus:  

- Una bomba sobredimensionada i mal escollida 
- Un distribuïdor / col·lector que és de secció constant 
- Un retorn comú que contamina les 4 anelles 
- Un ús de la instal·lació indisciplinat i incorrecte 

El primer problema sorgeix ja que l’actual bomba està dissenyada per treballar al 
doble de la pressió requerida i fins al doble del cabal màxim sol·licitat quan el 
sincrotró estigui complert. A més a més, té una corba molt plana, per tant és més 
inestable davant de lleugeres variacions de pressió. 

Ja s’ha explicat llargament les implicacions del problema de la secció constant i 
l’objecte del treball s’ha centrat en tractar-lo.  

També s’ha explicat que el retorn de l’aigua de refrigeració s’unifica per poder-la 
enviar a les torres de refrigeració i intercanviadors, emmagatzemar-la i filtrar-la 
tota junta. Malgrat els avantatges evidents que porta tenir el retorn unificat és 
també la conseqüència del problema hidràulic ja que contamina totes les anelles 
davant dels problemes d’inestabilitats o aire. Idealment s’haurien d’independitzar, 
però implicaria una intervenció que el sincrotró no podria assumir. Per tant aquest 
problema no tindria solució. 

L’últim problema tampoc té solució, malgrat ser-ne la causa més directa . El 
sincrotró està dedicat als científics que en fan els experiments i donen sentit a la 
màquina. Necessiten tenir màxima llibertat a l’hora de fer experiments. És a dir, 
són els enginyers els que s’han d’adaptar a les seves necessitats i procurar-ne 
l’impacte mínim de les seves accions. 
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3.2 Resultats de la caracterització 

Caracteritzar l’anella de refrigeració de l’àrea experimental té molts avantatges 
estratègics pel sincrotró. La tasca de preventiu i manteniment és de les més 
importants i tenir una eina de simulació permet molts avantatges en visualitzar el 
comportament davant de modificacions, escenaris diferents i altres.  

De cara al treball, un cop s’ha obtingut un model verificat s’han pogut assajar les 
diferents configuracions possibles segons les vàlvules de pas que permet el 
sincrotró. L’objectiu era visualitzar si es podia aconseguir una millor distribució de 
velocitats.  

El resultat d’aquestes simulacions es pot visualitzar en aquesta taula resum i en 
els diagrames 10, 11, 12, 13 i 14 en la secció corresponent. A la taula hi ha 
representats els valors de cabal i velocitat de la impulsió 

Cal afegir que per poder fer convergir les diferents configuracions al programa de 
simulació s’ha hagut d’ajustar el cabal total o la pressió d’entrada. Això és vàlid ja 
que la caracterització està validada i, per tant, ajustar les condicions de contorn 
és el que la instal·lació faria naturalment quan entrés en funcionament. 

 

 

 

La primera configuració, que era l’actual, s’obté un mínim de 0.172 m/s. Es 
buscarà si hi ha cap configuració amb un mínim superior. Com es veu aquest valor, 
que coincideix amb el monitoritzat, està per sota del rang de velocitats proposat 
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per la bibliografia. Per Fr = 0.3, que és la velocitat mínima acceptable, hi ha una 
velocitat de 0.31 m/s per un DN100 com el de l’anella. 

La configuració 2, que és al revés de l’actual, obté una mínima de 0.05 m/s. 3 
vegades inferior a la de la primera. 

Aquestes configuracions són paral·leles, és a dir, la impulsió i el retorn de cada 
línia acaben coincidint en velocitats. 

La configuració 3 i 4 són mirall, això és, els valors que obté en la impulsió el 3 
coincideixen en els valors del retorn del 4. Per tant, encara que d’entrada el 3 obté 
una mínima de 0.186 m/s que és superior a l’actual, en el seu retorn hi ha la 
velocitat mínima que assoleix l’escenari 4, de 0.052 m/s. 

Finalment hi ha l’escenari 5 que és el de totes les vàlvules de pas obertes i que 
distribueixi per banda i banda. Aquesta és la configuració que hi havia durant la 
crisi i que es va haver de corregir. La simulació demostra que s’assoleixen les 
pitjors velocitats de totes les configuracions possibles. S’ha posat en dos sentits 
ja que impulsa en els dos fins que es troben en una línia. Els valors del retorn són 
paral·lels. 

Es conclou que, de totes les configuracions que la instal·lació del sincrotró permet 
d’obtenir, l’actual és la que permet obtenir tant en la impulsió com en el retorn la 
velocitat més alta.  

Per tant, les solucions emprades per a millorar la instal·lació s’han de dissenyar 
considerant que el fluid de la impulsió s’ha de desplaçar en sentit antihorari i el del 
retorn en horari. Tal i com està actualment. 
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3.3 Resultats de la primera solució 

Havent discutit de la necessitat d’una solució que contemplés una reducció de 
secció progressivament en funció dels consums es presenten els resultats 
obtinguts.  

Aquesta distribució és la que surt del procés iteratiu explicat anteriorment i que 
s’ha ajustat a dos escenaris futurs. 

 

 

S’observa que l’estat actual de la instal·lació no és molt desfavorable ja que 
coincideix amb la solució proposada i obtinguda en un 85%. 

A més a més, A partir del baixant 42 hi ha una vàlvula de pas que sectoritza 
l’anella. Si es tanca segons indica el diagrama a continuació permet tenir 10 trams 
on no hi ha cap línia sense haver d’utilitzar. Es pot veure en el següent diagrama. 

L’avantatge és que permet no tenir pèrdues de càrrega innecessàries mentre no 
hi hagi consums. Actualment en tenir els bypassos al final de la instal·lació genera 
una pèrdua de càrrega que es podria evitar amb la sectorització. 
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També permet que, si es decidís d’implementar la solució, es podria tancar la 
vàlvula i fer tota les operacions de soldar i muntatge sense haver de d’aturar el 
sincrotró en el temps de la intervenció.  

 

 

 

3.4 Necessitat d’una velocitat mínima i criteri escollit 

De la primera solució s’ha aprofitat per determinar el criteri de velocitat mínima. 
Se’n desprenen les següents conclusions: 

- La bibliografia recolza la necessitat d’un criteri de velocitat mínima en grans 
instal·lacions tancades. 

- No hi ha cap normativa, estudi tècnic o article que n’indiqui el valor, sinó 
un conjunt de directrius en funció de Froude, que és un número 
adimensional, el diàmetre i el pendent de la canonada 

- El valor escollit és superior al que es va escollir en la crisi i, per tant, és 
més efectiu en la seva tasca de manteniment 

El criteri que es va escollir en la crisi de refrigeració va ser de 0.5 m/s. Aquesta 
velocitat per a DN100 és un Fr = 0.49, que és dins dels mínims recomanats per la 
bibliografia. L’interval és de 0.3 a 0.8, on tots ells són possibles valors mínims 
recomanats, on depèn del material i altres variables no quantificades.  

Tot i així, és objecte del treball millorar-ne el criteri. Basat en la recerca feta i, 
finalment, recolzat per un criteri tècnic d’unificar solucions per diversos escenaris, 
s’ha escollit que la instal·lació treballi a 0.6 m/s.  Això a DN100 implica un Froude 
de Fr = 0.58. Aquest valor és perfectament aplicable a les altres canonades. 

Per tant, el criteri s’ha augmentat de 0.5 m/s fins a 0.6 m/s. 

MSPD 
BL04 

Final d’anella 
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3.5 Resultats de la segona solució 
És la solució més econòmica que permet ajustar-se als diversos estadis de 
desenvolupament del sincrotró. 

No serviria implementar la solució 1 amb només 7 línies funcionant. Com ja s’ha 
vist el cabal amb 7 línies és petit com per aconseguir la distribució de velocitats 
necessàries per damunt de la crítica establerta. 

Tampoc no es podria pensar en una anella de secció variable per a cada fase de 
desenvolupament del sincrotró. El seu cost total seria excessivament elevat i, 
sobretot, el temps de la intervenció i l’impacte no és assumible per una instal·lació 
que ha de funcionar 11 mesos l’any a 7 dies de la setmana i 24 hores del dia. 

A més s’aconsegueix un altre requisit imposat per la instal·lació: una connexió 
que, en cas d’inestabilitats que tanquessin les línies, permetés a la bomba una 
escapatòria i no bombejar en un circuit tancat sense sortida.. 

No necessàriament la velocitat de 0,6 m/s ha de ser-hi constantment. La intenció 
és fer-hi circular aquest cabal el dia que es decideixi de fer manteniment i 
arrossegar totes les bosses d’aire de la instal·lació. 

Per això, en la proposta de solució s’indica que s’han de fer servir les dues sortides 
i, una s’utilitzarà per alliberar la bomba consumint un cabal com si fos una línia 
més, i, l’altra estarà desconnectada.  

També s’ha de dividir el cabal de 20 m3/h en els dos baixants sinó la velocitat que 
hi circularia per una canonada de DN36 seria molt per sobre de la màxima de la 
normativa (6 m/s). 

El dia de manteniment s’obre la desconnectada i es canvia la consigna de la 
primera perquè augmenti el consum fins al cabal que permet les velocitats 
crítiques de renovació. 

Que s’hagi optat per una reductora de pressió és la forma més senzilla per 
aconseguir simular un consum gran que sigui d’ajustament fàcil. Amb la simulació 
s’obté el diferencial de pressió a aconseguir i, aleshores, es va ajustant la 
reductora fins aconseguir el cabal i la diferència desitjada. 

La reguladora de cabal funciona motoritzada, en funció d’un valor consigna que 
compara del cabalímetre i processa amb un PID. També té un accionament 
manual, que era requisit del projecte, ja que permetria controlar el cabal segons el 
criteri del tècnic de manteniment.  

Veure el diagrama 9 pels detalls de la instal·lació. 

 

A continuació es presentarà una taula resum de resultats i conclusions segons 
els objectius plantejats. I també, de cada objectiu se’n desprenen i proposen 
treballs futurs. 

 

3.6 Taula resum resultats
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Objectius Resultats Treball futur 

Caracterització 
de la instal·lació 

S’ha caracteritzat amb èxit la instal·lació. S’ha pogut estudiar les diferents 
configuracions, i validar el model. És important per l’èxit del treball i molt útil 
pel personal del sincrotró. No hi ha dades accessible més enllà de les 
anelles ni plànols constructius. Tanmateix amb la monitorització adequada 
es pot predir qualsevol comportament de la instal·lació.  

Ampliar el model fins a tenir tota la instal·lació 
caracteritzada. Incloses les 4 anelles i l’equip de 
bombes. 

Revisió 
bibliogràfica del 
criteri de 
velocitat crítica 

Es destaca la inexistència d’una velocitat mínima en les normatives, i només 
hi indiquin recomanacions. Tanmateix s’ha aconseguit establir una velocitat 
crítica basada en les investigacions sobre el camp i que s’ajusta a un criteri 
tècnic per anticipar futurs escenaris. Pel sincrotró és important de tenir 
aquest criteri fixat ja que fins al moment del treball només hi havia 
especulacions i indicacions sobre el valor d’aquesta. 

Estudiar tots els escenaris possibles de mig i 
llarg termini. Obtenir els cabals mínims de 
circulació.  

Fer assajos i seguir monitoritzant la instal·lació 
per assegurar la bondat de la velocitat crítica 
davant del problema. 

Propostes de solucions 

- 1: Secció 
variable 

S’ha dissenyat amb èxit a la vegada que ha permès establir la velocitat 
mínima de circulació. És important pel sincrotró tenir una proposta de 
solució final ja que permet anticipar en els diversos escenaris a mig termini 
el comportament de l’anella. S’observa que la canonada actual és un 85% 
igual a la solució proposada i a més coincideix en el tram d’una vàlvula de 
pas que permet sectoritzar la instal·lació per evitar pèrdues de càrrega i 
poder fer la intervenció. 

Es pot continuar amb un anàlisi detallat de les 
distribucions segons la fase de 
desenvolupament del sincrotró. Amb la solució 
proposada es planteja obtenir el valor del cabal 
que ha de fer circular el ByPass de la solució 2 
per aconseguir la velocitat crítica. 
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- 2: ByPass  És la solució més important plantejada i desenvolupada en el treball. Permet 
ajustar totes les necessitats del sincrotró: desplaçament de l’aire acumulat, 
alliberament de la bomba en cas d’emergència, manteniment manual i 
motoritzat. Pel seu desenvolupament ha fet falta haver aconseguit el criteri 
de velocitat i la caracterització de la instal·lació.  

Implementar la solució. 

Monitoritzar una variable fixa en el temps que 
indiqui la caiguda del cabal i activi el ByPass al 
valor de manteniment. 

- 3: Airejadors La solució es basa en la caracterització feta en el projecte. És una solució 
per eliminar l’aire. Tanmateix aquesta solució parteix que l’aire es desplaça 
per la instal·lació i arriba fins als punts dels desairadors. Tal i com s’ha 
explicat en aquest projecte això succeeix quan per la instal·lació hi circula 
un cabal amb una velocitat superior a la crítica. El problema del sincrotró és 
que estava molt per sota d’aquest valor. Per això s’ha optat per 
desenvolupar solucions que enfrontessin el problema de l’acumulació de 
l’aire. Aquesta solució queda com a treball futur. 

Es proposa de caracteritzar tota la instal·lació i 
buscar els punts de velocitat i pressió baixes. 
Aleshores en aquests punts plantejar la 
viabilitat d’instal·lar un tipus de desairadors tal i 
com s’explica a la memòria. 

Valorar també si amb els mitjans actuals hi ha 
prou capacitat per expulsar tot l’aire retingut. 

- 4: Martinelli Aquesta solució és totalment teòrica. Per la seva complexitat no s’ha seguit 
desenvolupant ja que s’ha estimat que valia més la pena invertir els 
recursos en les solucions pràctiques i que es poden implementar. Per 
aquest motiu es va desestimar, tot i que queda com un interessant treball 
futur. 

Seguir a partir de la caracterització feta per les 
equacions de Darcy – Weisbach i, amb la nova 
feta a partir de les equacions de Martinelli 
desenvolupar la solució que es planteja a la 
memòria. 

- 5: Canvi de 
bomba 

La solució és molt adequada pel sincrotró i és probable que l’acabin 
plantejant i realitzant. Malgrat tot no s’ha seguit desenvolupant ja que és de 

Aprofitar la caracterització de la instal·lació per 
analitzar les variacions de pressió per diversos 
cabals, amb les mateixes línies o altres i obtenir 
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molt cost i no intervé en el problema més directe: el fet que l’aire entra i s’hi 
acumula. Per això s’ha descartat com a solució part del treball. 

 

corbes de funcionament per poder seleccionar 
una bomba que treballés a curt, mig i llarg 
termini. 

- 6: detector 
d’aire 

Parteix de la necessitat d’un equip que possiblement no existeixi.  Així 
mateix caldria resseguir tram per tram tota la instal·lació en la cerca de 
bosses d’aire i aquesta tasca és extensa ja que la instal·lació és de molta 
envergadura, amb galeries de fins a 10 metres de paret d’alçada. 

Tanmateix si l’aire es troba en forma atomitzada i distribuïda uniformement 
pel flux hi ha la possibilitat que aquest equip no ho detectés. 

En conjunt, és una solució que parteix de fer recerca, que implica molt de 
treball i podria no aportar molta informació rellevant. 

Per tot això s’ha desestimat com a solució a desenvolupar pel treball. 

Fer cerca de l’existència d’un equip amb les 
prestacions explicades. Caldria fer èmfasi en 
saber en quins estats pot detectar  l’aire: si en 
forma d’interfase o també atomitzada. 

Un cop això es proposa de resseguir els punts 
més crítics de la instal·lació per obtenir una idea 
de l’existència dels punts crítics i plantejar 
juntament amb la solució 3 com a verificador 
que compleix amb la seva funció. 
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Conclusions 
 

La instal·lació pateix problemes greus que es poden resumir en: problemes de mal 
ús, d’hidràulics i d’instal·lació. Com a resultat de tots ells la instal·lació està en 
perill i va perdent qualitat en cabal injectat i fiabilitat com a instal·lació. 

Les solucions plantejades però no desenvolupades es surten de temps o d’utilitat 
per l’esforç i recursos invertits. Tot i així és important haver-les plantejat per tenir 
historial de solucions pensades i per tenir una tendència o direcció  Les 
desenvolupades resolen el problema i tenen avantatge estratègic en poder-se 
adaptar a les fases d’expansió del sincrotró. 

La caracterització és, com a eina, una gran aportació pel sincrotró. No només 
permet reproduir escenaris futurs i possibles amb una exactitud en funció de les 
variables escollides, sinó que el més important és que informa de tendències de 
la instal·lació davant de canvis. Les tasques de manteniment i preventiu són molt 
importants i, amb una eina de simulació permet anticipar de possibles perills o 
efectes negatius. 

Gràcies a la caracterització de la instal·lació amb un programa de simulació es 
conclou que, de totes les configuracions que la instal·lació del sincrotró permet 
d’obtenir, l’actual és la que permet obtenir la velocitat més alta, tant en la impulsió 
com en el retorn.  

La velocitat crítica ha resultat un dels punts crucials del projecte i se’n desprenen 
les següents conclusions: la bibliografia recolza la necessitat d’un criteri de 
velocitat mínima en grans instal·lacions tancades. Malgrat això no hi ha cap 
normativa, estudi tècnic o article que n’indiqui el valor, sinó un conjunt de directrius 
en funció de Froude, el diàmetre i el pendent de la canonada 

El valor escollit de velocitat mínima, fruit d’aquest treball, és superior al que es va 
escollir en la crisi i, per tant, és més efectiu en la seva tasca de manteniment. A 
més està recolzat per criteris bibliogràfics i un criteri tècnic que ha permès obtenir 
una solució que preveu més escenaris de futur. 

La solució de la secció variant ofereix d’avantatge evitar pèrdues de consum per 
a mantenir una velocitat mínima en tota la instal·lació.  

També permet predir que, si es decidís d’implementar la solució, es podria tancar 
la penúltima vàlvula de les anelles, sectoritzar la part afectada i fer tota les 
operacions de soldar i muntatge sense haver de d’aturar el sincrotró en el temps 
de la intervenció.  

El projecte s’ha pogut desenvolupar malgrat dificultats d’obtenir dades de l’historial 
de monitorització. També se’n destaca la dificultat de poder treballar sobre la 
instal·lació per evitar incidències i aturades del sistema. El sincrotró necessita 
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molta redundància i fiabilitat per evitar que no s’aturi indegudament i, per això, 
qualsevol tasca de manipulació dels equips o paràmetres de la instal·lació és 
supervisat i només implementat quan és segur que no suposa cap risc. Això per 
aquest treball ha suposat una dificultat ja que no s’ha pogut experimentar ni 
assajar per comprovar el funcionament.  

El sincrotró és el pont perfecte entre el món acadèmic i el real. Els seus problemes 
s’enfoquen des del rigor científic i acadèmic, però són projectes que s’executen i, 
per tant, se’n veu la vessant pràctica. Per això s’ha de treballar amb profunditat 
com a la universitat, fet que a les empreses no succeeix pel no interès en la 
precisió, però a la vegada s’ha de portar a terme i realitzar, cosa que a les 
universitats no sempre és així. 

Personalment, el treball m’ha ajudat a desenvolupar les habilitats en el camp dels 
fluids i de les instal·lacions hidràuliques. M’ha permès agafar experiència en una 
instal·lació tan gran i singular com és el sincrotró. També l’experiència de parlar i 
tenir reunions amb proveïdors, plantejar propostes, buscar equips i materials i 
tancar pressupostos. 

Considero que haver treballat en una instal·lació puntera de tecnologia i 
coneixements, com és el sincrotró, és un privilegi i una experiència molt 
enriquidora que m’emporto.   
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1. Resum del pressupost 
 

1.1 Desglossament dels costos del projecte 

El pressupost del projecte es pot desglossar en dos conceptes: els costos derivats 
del projecte i els propis. 

 

1. Propis 

Són els costos generats degut al que ha costat dissenyar i efectuar-ne la memòria, 
els plànols, etc. És a dir, a projectar el treball. 

Els propis es poden classificar en els costos directes i els indirectes. Els directes 
són els que tenen un cost definit i que es pot assignar a un conjunt de hores, 
productes, etc. Els indirectes són de més difícil assignació ja que impliquen 
conceptes que el seu valor monetari varia en el temps com podria ser la electricitat. 
O simplement són difícils de quantificar amb exactitud.  

Els indirectes normalment s’estimen en funció d’algun paràmetre o bé es sumen 
en funció d’un percentatge al cost total dels directes. 

Dins dels directes hi ha el conjunt de costos relacionats amb: 

1. Hores invertides en el projecte 
 Per l’estudiant / enginyer 

o D’aprenentatge 
o Cercant bibliografia 
o Presa de mesures 
o Caracterització en els diversos programes 
o Dissenyant solucions 
o Redactant memòria, informes i plànols 

 Pel tutor / responsable del projecte 
o Revisió del projecte 

 

2. Costos fixes 
 Llicències dels programes 
 Equipament de mesura i treball 

 

3. Mobilitat i dietes 

Dins dels indirectes es podrien desglossar com: 

1. Costos d’oficina 
 Consum elèctric 
 Impremta  
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 Material d’oficina 

 

2. Derivats del projecte 

Els derivats del projecte són els de la implementació d’aquest, els costos que es 
deriven de construir o realitzar-lo. Dins d’aquests hi tenim el conjunt d’hores del 
personal implicat per a construir o efectuar-lo, els materials necessaris, els 
equipaments, l’electricitat consumida en l’execució, el lloguer d’espais o 
maquinaria, etc. 

Com que aquest projecte no s’ha implementat en el moment de la redacció de la 
memòria les xifres no es coneixen exactament. Es treballarà amb estimacions 
percentuals i els pressupostos obtinguts fins al moment dels diversos proveïdors. 

S’avaluarà cada solució definitiva apart. 

 

1.2 Pressupost 
El detall del pressupost és el que segueix a continuació. 

 

1. Els pròpis 

Les hores invertides en cada tasca per l’estudiant al llarg de la planificació són les 
recollides en aquesta taula, on es veu l’avançament de cada setmana: 

Dates Redactat Cerca 
bibliogràfica 

Presa de 
mesures 

Caracterització 
instal·lació 

Solució 
secció 

variable 

Solució 
bypass 

Setmana 
 14-Març 0 5 0 5 3 0 

Setmana 
 21-Març 10 10 3 0 0 0 

Setmana 
 29-Març 0 13 6 3 0 0 

Setmana 
04-Abril 5 13 3 10 0 0 

Setmana 
11-Abril 0 10 0 20 0 0 

Setmana 
18-Abril 6 5 4 12 0 0 

Setmana 
25-Abril 2 5 2 10 3 0 

Setmana 
02-Maig 3 5 2 15 5 0 
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Setmana 
09-Maig 2 3 2 10 10 2 

Setmana 
16-Maig 0 2 0 5 5 5 

Setmana 
23-Maig 2 2 0 2 3 0 

Setmana 
30-Maig 5 0 0 5 10 10 

Setmana 
06-Juny 15 0 0 3 2 10 

Setmana 
13-Juny 15 0 0 0 0 15 

Hores totals 65 73 22 100 41 42 
Taula 1: Llista setmanes i hores per tasca 

I la relació del preu/ hora ens indica el cost de cada tasca: 

Estudiant / enginyer Hores   Preu / Hora Preu tasca (€) 
Redactat 65 10 650 
Cerca bibliogràfica 73 5 365 
Presa de mesures 22 7,5 165 
Caracterització 
instal·lació 

100 15 1500 

Solució secció variable 41 15 615 
Solució bypass 42 15 630 

  Total 3925 € 
Taula 2: Hores de l'enginyer / estudiant 

I pel tutor/ responsable del projecte: 

Tutor / 
Responsable 

projecte 

Hores 
invertides 

setmanalment 
Setmanes Preu / 

Hora Preu tasca (€) 

Seguiment del 
projecte 3 16 30 1440 

Revisió del 
projecte 2 5 50 500 

   Total 1940 € 
Taula 3: Hores tutor / responsable projecte 

Els costos fixes del projecte: 

 

Costos Fixos Preu unitari Unitats Preu (€) 
Llicència PipeFlow Expert 1995 1 2500 
Matlab llicència 2000 1 2000 
Office llicència 279 1 300 
NX - llicència 5000 1 5000 
Fluxus F601 21500 2 43000 

  Total 52800 € 
Taula 4: Llista de costos fixos i preu unitat 
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Són els costos totals de les llicències dels productes i dels equips. Malgrat que les 
llicències duren 1 any o algunes indefinidament i, per tant, tenen un amortitzament, 
s’ha considerat el cost que costaria reproduir el projecte i, per tant, els equips que 
s’haurien de comprar per algun equip d’investigació des de l’inici.  

Finalment les dietes i viatges. La durada del projecte ha sigut de 76 dies. En 
aquests 76 dies s’ha fet servir transport públic per viatjar i s’ha dinat al bufet del 
sincrotró. Amb una T-10 de rodalies, el viatge costa 1€. El cost del dinar a l’alba 
és de 3,6€. 

Dietes i Viatges Unitats Preu unitari Preu (€) 
Viatges 152 1 152 
Dietes   76 3,6 273,6 

  Total 425,6 € 
Taula 5: Llista de viatges, dietes i costos 

Els costos indirectes del projecte es poden calcular per assignació de paràmetres, 
estimacions o percentatges.  

El càlcul de l’electricitat es pot veure detallat en el càlcul de l’impacte ambiental. 
El cost del kwh s’ha extret d’una pàgina web que fa estimacions del preu de 
l’energia en funció de paràmetres com el consum (22): 

 

Té en compte l’ús de l’ordinador, la pantalla externa i les bombetes. 

En total els costos propis: 

Directes 59091 
Estudiant 3925 

Tutor 1940 
Fixos 52800 

Dietes i viatges 425,6 
Indirectes 100,00 

Total 59191 € 
Taula 7: Resum total costos propis 

  

Indirectes Unitats Preu Unitat Preu (€) 
Electricitat 116,88 kwh 0,13 15 
Fulls papers 1 Bloc de 500 fulls 5 5 
Toner impressora Aproximat Aproximat 30 
Material Oficina Aproximat Aproximat 50 

  Total 100 € 
Taula 6: Taula de costos indirectes 
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2. Els derivats del projecte 

Es desglossen a continuació segons la solució: 

Solució 1       
Material   Unitats Preu unitat Preu (€) 
Conductes 10 trams 

de 6,5 
metres 

8 600 

Complement tubs a mida 1 30% 180 
Tall a la canonada 1 estimat 500 
Material de soldar 1 estimat 1000 
Con reductor 1 20 20 
Abraçadores 5 30 150 
Dilatador 1 50 50 
Material Muntatge 1 estimat 1000 
Estudi raigs X 1 10% 1400 

    
Temps    
Muntatge i desmuntatge 1 Aproximat 4000 
Soldadura 1 Aproximat 2000 

    
    
Total   10900 € 

Taula 8: Llista de costos materials i de temps de la solució 1 

Solució 2       
Material Unitats Preu unitat Preu (€) 
Flowmeter 2 2000 4000 
Reductora pressió 2 348 696 
Vàlvula reguladora de 
cabal 

2 300 600 

Conductes de 1 1/2 " 2 metres 10 20 
Con reductors 4 15 60 
Material de soldar 1 estimat 1000 
Abraçadores 24 30 720 
Estudi de raigs X 1 10% 600 
Manòmetre 2 20 40 
Colzes 4 20 80 

    
Temps    
Muntatge i desmuntatge   1000 
Soldadura   2000 

    
    
Total   10816 € 

Taula 9: Llista de costos materials i de temps de la solució 2 
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No hi ha molta diferència de pressupost. La diferència més important és l’afectació 
de la intervenció en l’aplicació d’una i l’altra. I la solució 2 és enfocada a curt i mig 
termini. La solució 1 és per un llarg termini, probablement no real. 

 

Total pressupost 

El cost total del projecte és el següent: 

Pressupost de tot el projecte Solució 1 Solució 2 
Propis 59191 € 59191 € 

Derivats 10900 € 10816 € 
   

Total 70091 € 70007 € 
Taula 10: Costos totals, de la solució 1 i de la solució 2 
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2. Implicacions ambientals 
 

2.1 Resum de les implicacions 

S’avaluaran exactament igual que s’han avaluat els pressupostos i costos del 
projecte. Les implicacions ambientals pròpies són les causades en projectar el 
treball i les derivades són les millores o afectacions ambientals degudes a les 
propostes del projecte. 

1. Pròpies 

D’aquestes s’analitzarà les emissions de CO2 i el consum d’electricitat. Es 
desglossa les activitats que n’han consumit i generat en el transcurs del treball en 
el projecte. També la generació de residus i el seu tractament. Es divideixen en: 

• Viatges 
• Consums elèctrics 

o Equipament electrònic 
o Il·luminació 

• Consums materials varis d’oficina 

 

2. Derivades del projecte 

Com en els pressupostos s’avaluarà l’impacte de cada solució independentment.  

D’aquests impactes s’estudiarà els energètics i els materials. Dins dels energètics 
tant se’n veurà  l’estalvi d’energia que suposa una solució respecte l’estat actual 
així com l’energia necessària per a implementar-la. 

Dels materials es veurà l’estalvi de productes o fluids així com les despeses 
materials que implica la seva realització. 

 

2.2  Implicacions ambientals 
 

1. Pròpies 

• Viatges  

S’ha desplaçat (anar i tornar) amb una combinació de tren i autobús, des de 
Sabadell fins al parc de l’ALBA, durant els 76 dies que ha durat el projecte.  

Es farà la comparació entre l’ús de cotxe particular i el transport públic, que és el 
mitjà que s’ha utilitzat. 
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Per fer el càlcul de cotxe s’ha sumat el desplaçament. El consum és adjudicat per 
passatger. 

El còmput de kg de CO2 s’ha fet amb una calculadora online (23) que adjudica la 
càrrega ecològica en funció de si és electricitat o transport i el seu tipus. 

Viatges     

Mitja km Consum [kg 
CO2] Viatges Total [kg CO2] 

Autobús 5 0,8 152 122 
Tren 8 0,093 152 14 
Cotxe propi 13 2 152 304 
 Total transport públic  136 
 Diferència 168 kg CO2 124% 

Taula 11: Emissions de CO2 dels viatges. Amb comparativa al transport privat 

S’observa que la diferència entre l’ús del transport públic i del cotxe és de més del 
doble en consum i emissions.  

• Consum elèctric  

Conjunt d’equipament elèctric necessari per la realització del projecte: ordinador, 
pantalla, l’equip de mesures, la il·luminació i generals d’oficina. 

Per estimar la il·luminació s’ha dividit el número de bombetes de l’espai d’oficines 
entre els treballadors de la zona. Així s’obté quantes bombetes teòricament es 
dediquen a cada usuari. Si hi ha 63 bombetes i hi ha 21 treballadors, hi ha 3 
bombetes de 60W dedicades. 

El consum de les oficines s’adjudica afegint un 30% del consum dels anteriors. 

Consum elèctric Hores Potència [kw] Energia [kwh] Consum 
[kg CO2] 

Ordinador 350 0,1 35 23 
Pantalla 350 0,06 21 13,5 
Fluxus F601 200 0,01 2 1,5 
Il·luminació 350 0,18 63 40 
Altres oficina 350 Estimat Estimat 22 

   Total 100 
Taula 12: Llista de consums elèctrics propis del treball i emissions de CO2 

• Consums materials varis oficina 

El conjunt de residus generats per un treballador d’oficina. En el sincrotró es 
recicla. Per tant, els papers, reciclats, es porten a tractar i els tòners d’impressió 
s’envien a empreses de tractament especialitzades. 

L’aigua de les oficines és de garrafa. La mateixa companyia que subministra 
l’aigua després recull les garrafes buides per a reutilitzar-les. 
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2. Derivades del projecte 

Com en el pressupost, se’n calculen l’impacte segons la solució. Hi ha els d’estalvi 
i els d’implementació. 

• Solució 1 

Els energètics 

L’energia que s’estalviaria correspon al cabal que la bomba s’evitaria d’haver de 
propulsar en no tenir de mantenir un cabal mínim a l’últim punt de la instal·lació 
per aconseguir la velocitat crítica. Aquest valor s’ha d’estimar. 

S’estimarà amb la corba de la bomba i buscant la potència que consumeix  pel 
cabal mínim que és de 20 m3/h. Es veu per la corba que consumeix 20 kw. 

Els d’implementació són els resultats del muntatge i desmuntatge. Queden 
recollits en aquesta taula: 

Solució 1 - Energètics Valor Total 

Valor estimat muntatge  i 
desmuntatge 

Estimat 50 kw 

valor estimat soldar Estimat 50 kw 
Total  100 kw 

Taula 13: Despesa energètica d'implementar la solució 1 

 

Els materials  

S’estalviaria el cabal mínim que són els 20m3/h.  

Els d’implementació són el conjunt d’equips i materials per a poder construir la 
solució. Queden recollits en aquesta taula: 

Solució 1 - Materials Valor Total 
Llençar 10 trams de 6,5 m d'acer 10 trams de 6,5 

metres 
65 metres 

Comprar 10 trams de 6,5 metres 
d'acer 

10 trams de 6,5 
metres 

65 metres 

Material soldar Diversos 20 kg 
Altres material Diversos 5 kg 
Con reductor Unitats 4 
Abraçadores Unitats 10 
Dilatador Unitats 1 

Taula 14: Despesa material d'implementar la solució 1 
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• Solució 2 

Els energètics 

S’afegeix el consum de la bomba extra per a tenir aquests 20 m3/h al final de la 
instal·lació. Com ja s’ha estimat abans, afegeix un cost de 20kw. Aquest consum 
seria puntual, en els moments d’intervenció.  

El segon Bypass consumeix de forma contínua el mateix que una línia. Per tant 
s’afegiria un consum més. Aquest s’estima a 2 kw per línia. 

Si el ByPass s’emplaça en el baixant 42 enlloc del baixant 33 que és l’últim, el que 
tanca l’anella, hi ha una reducció de potència en eliminar pèrdues de càrrega 
innecessàries. El càlcul de les pèrdues és fa buscant la potència. Segons la 
simulació que s’obté amb la caracterització de la instal·lació feta amb el programa 
PipeFlow expert, s’obté que la diferència de pressió entre el baixant 44 i el baixant 
33 és de: 

Impulsió: 7.85 bar – 7.81 bar = 0.04 bar  

Retorn: 1.8 bar – 1.77 bar = 0.03 bar 

Quan hi ha el manteniment es fa circular fins a 336 l/min. Segons la fórmula de la 
potència (les unitats es faran quadrar, les de la fórmula són per indicar com s’han 
obtingut i en què es donarà el resultat). 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃è𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 [𝑘𝑘𝑘𝑘] = ∆𝑃𝑃 [𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏] · 𝑄𝑄[
𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛
]   

És a dir, implementant els Bypass a la columna 44 enlloc del 33és un estalvi de 
0.04 kw en les intervencions de manteniment. 

Els d’implementació queden recollits en aquesta taula: 

Solució 2- Energètics Valor Total 

Valor estimat muntatge  i 
desmuntatge 

Estimat 5 kw 

Valor estimat soldar Estimat 5 kw 
Total  10 kw 

Taula 15: Despesa energètica d'implementar la solució 2 

És d’unes 10 vegades menys energèticament costós que la solució 1. 
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Els materials 

Respecte la solució actual faria consumir fins a 20 m3/h extres, que no servirien 
per a refrigerar. Simplement s’abocarien directament al retorn. És el preu que ha 
de pagar el sincrotró per tenir a l’últim punt una velocitat superior a la crítica. 

Els d’implementació són el conjunt d’equips i materials per a poder construir la 
solució. Queden recollits en aquesta taula: 

Solució 2 - Materials Valor Total 
Flowmeter Unitats 2 unitats 
Reductora pressió Unitats 2 unitats 
Vàlvula reguladora de cabal Unitats 2 unitats 
Conductes de 1 1/2 " 2 trams 2 metres 4 metres 
Con reductors Unitats 4 unitats 
Material de soldar Diversos 2 kg 
Abraçadores Unitats 24 unitats 
Manòmetre Unitats 2 unitats 
Colzes Unitats 4 unitats 

Taula 16: Despesa material d'implementar la solució 2 

Tots aquests materials són d’acer inoxidable. Entre AISI 303, 304 i 316. 
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