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INTRODUCCIÓ 

 
En aquest document s’avalua el cost que ha tingut la realització d’aquest estudi. 

En primer lloc, convé destacar que s’avalua el cost de l’estudi dut a terme, i els 

equips que s’implantarien, en cap cas el cost de futurs estudis o continuacions 

d’aquest ni tampoc es fa un anàlisi econòmic de la viabilitat o la rendibilitat que 

podria tenir aquesta instal·lació a curt, mig o llarg plaç. 

Les parts de la instal·lació que requereixen de materials amb un cost fluctuant al 

mercat se’ls hi apropia un valor que en el moment de l’estudi es viable però, aquest 

preu pot canviar si aquests productes fluctuen a l’alça o pel contrari a la baixa en 

el mercat mundial dels materials. 

En primer lloc s’avaluarà el preu d’instal·lació un projecte pilot com l’estudiat. 

EQUIPAMENT I MATERIAL 

Tenint com a referència el diagrama de procés (ANNEX 2, Plànol 3) les parts del 

projecte que comportarien un cost es podrien dividir en equips e instruments. 

Equips: 

- Filtre de mànigues (incloent els calderins) 

- Martell pneumàtic 

- Rotativa  

- Ventilador 

Instruments: 

- Sistema de neteja (Vàlvules de membrana + seqüenciador) 

- Transmissor de pressió diferencial 

- Vàlvula de seguretat 

- Manòmetres 

- Manoreductors 

- Vàlvules manuals de bola  

- Vàlvules de guillotina  

- Placa d’orifici 
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En primer lloc, els equips. Es podria calcular el preu d’un filtre d’aquestes 

dimensions coneixent el volum aproximat total d’acer inoxidable per el seu preu 

en el mercat. Utilitzant les dimensions del filtre (Annex 2, Plànol 4) es possible 

trobar aquest volum.  

∀(𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒)= (𝜋 ∗ 0,92 ∗ 0,006) + (2 ∗ 𝜋 ∗ 0,9 ∗ 6 ∗ 0,006) = 0,22 𝑚3 

El preu actual del acer inoxidable 304 és de 3,15 €/𝐾𝑔 per tant,  sabent la densitat 

del acer inoxidable 304 (8000 𝐾𝑔/𝑚3).  

0,22 𝑚3 ∗ 8000
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 3,15

€

𝐾𝑔
= 5544 € 

Sumant-li al filtre els calderins les mànigues i les porta-mànigues el filtre costaria 

aproximadament 6500 € (en aquest preu s’inclou la instrumentació de neteja com 

son les vàlvules de membrana, el seqüenciador i els calderins). 

Per altre banda, el martell pneumàtic. Per aquestes dimensions, un martell 

pneumàtic convencional de pistó actuador, (Urbar FKL 150N) costa 

aproximadament 500 €. 

Per dosificar el producte s’ha escollit un model de Coperion el ZRD 150 que costa 

3000 €. 

Finalment, el ventilador que s’ha escollit es un model de Soler&Palau CKAT/2-901  

que costa aproximadament 2200 €. 

Concepte Unitats Preu (€/𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔) Total (€) 

Filtre de mànigues 1 6500 6500 

Martel pneumàtic 1 500 500 

Vàlvula Rotativa 1 3000 3000 

Ventilador 1 2200 2200 

TOTAL EQUIPS  12200 

 

D’altre banda, a nivell instrumentació s’ha treballat amb diferents proveïdors que 

han donat preus aproximats als instruments requerits. 

- Transmissor de pressió diferencial (Wika DPT-10): 1000 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡  

- Vàlvula de seguretat (Orbinox): 700 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 

- Manòmetres (Wika): 50 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 

- Reguladors de pressión (Pneumax): 50 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 
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- Vàlvules manuals de bola (Pneumax): 20 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 

- Vàlvules anti-retorn (Pneumax): 25 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 

- Vàlvules de guillotina (Orbinox): 300 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 

- Placa orifici (Carbinox): 10 €/𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 

Concepte Unitats Preu (€/𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔) Total (€) 

Transmissor de 
pressió diferencial 

1 1000 1000 

Vàlvula de seguretat 1 700 700 

Manòmetres 4 50 200 

Reguladors de 
pressió 

2 50 100 

Vàlvules manuals 
de bola 

14 20 280 

Vàlvules de 
guillotina 

2 300 600 

Vàlvules anti-retorn 1 25 25 

Plaques orifici 1 10 10 

TOTAL 
INSTRUMENTACIÓ 

 2915 

 

Finalment, s’ha de tenir en compte el total de canonada instal·lada per això, amb 

el Lay-out de la instal·lació (ANNEX 2, Plànol 2) Es possible saber el següent: 

𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 = 70 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 = 0,1014 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 = 0,002 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 

Volum total d’acer inoxidable AISI 304 utilitzat per a la confecció de les canonades 

de la instal·lació: 

𝜋 ∗ 0,1014 ∗ 70 ∗ 0,002 = 0,04460 𝑚3 𝐴𝐼𝑆𝐼 304 

𝜌𝐴𝐼𝑆𝐼 304 = 8000
𝐾𝑔

𝑚3
 

3,15 €/𝐾𝑔 

Per tant, 

0,04460 𝑚3 ∗ 8000
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 3,15

€

𝐾𝑔
= 𝟏𝟏𝟐𝟑, 𝟖𝟓€ 
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Finalment, es pot reunir tota la informació per tal d’obtenir el preu dels equips e 

instruments per tal de portar a terme aquest projecte: 

Concepte Total (€) 

TOTAL EQUIPS 12200 

TOTAL INSTRUMENTACIÓ 2915 

CANONADES 1123,85 

TOTAL  16238,85 

 

En un segon lloc, s’ha d’instal·lar i fer una posta en marxa dels instruments i 

equips. A continuació es desglossa les hores i cost per a cada una d’aquestes 

feines. 

PERSONAL 

Concepte Número 
d’operaris 

Temps (hores) Preu per 

operari (
€ 

𝒉
) 

Total (€) 

Muntatge i posta 
en marxa dels 
equips e 
instruments. 

2 40 15 1200 

Muntatge i posta 
en marxa de la 
part elèctrica i 
lògica de la 
instal·lació 

2 40 15 1200 

TOTAL 
PERSONAL 

 2400 

 

Per tant, finalment el preu del projecte serà el resultat del preu dels equips e 

instal·lació juntament amb el preu del muntatge i posada en marxa. 

PRESSUPOST TOTAL 

PARTIDA PREU (€) 

Equipament i material 16238,85 

Personal 2400 

TOTAL 18638,85 

 


