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Resum 

El següent treball tracta sobre la realització d’un projecte de disseny per a un banc de proves de 

reguladors de gas reductors de pressió. 

Aquest tipus de banc de proves és una instal·lació que es composa de canonades per les quals hi 

circula aire comprimit. El banc permet la lectura de pressió i de temperatura per al registre del cabal 

real circulant pel regulador, així com controlar el seu comportament enfront de variacions de la 

demanda simulant les possibles situacions en les que ens podem trobar en el punt d’instal·lació final. 

El treball ha estat encarregat per l’empresa Karl Dungs S.L.U. degut a la necessitat que precisa per 

controlar el comportament, el correcte funcionament i la qualitat del seu producte. En el 

desenvolupament del projecte s’analitzaran i s’estudiaran les necessitats i els requeriments de 

l’empresa en funció del tipus de producte amb el que es realitza l’assaig i es procurarà unificar amb la 

finalitat que es pugui utilitzar en tots els casos. Es dimensionarà la instal·lació segons aquests 

requeriments tècnics i es cercaran possibles solucions en el mercat actual. A més, es plantejaran 

solucions tecnològiques adients per aconseguir millorar el procés de prova, síntesi i anàlisi de dades. 

El futur d’aquest projecte, un cop validada la seva viabilitat, és el de portar-lo a la realitat practica i 

efectuar-ne la instal·lació per a poder formar part dels equips de mesura de la companyia i facilitar la 

tasca als treballadors responsables d’aquestes funcions. 
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Resumen 

El siguiente trabajo versa sobre la realización de un proyecto de diseño para un banco de prueba de 

reguladores de gas reductores de presión. 

Ésta versión específica de banco de pruebas es una instalación compuesta de tuberías por las que 

circula aire comprimido. El banco permite la lectura de la presión y de la temperatura para el registro 

del caudal real que circula por el regulador, así como controlar el comportamiento del mismo frente 

a las variaciones en la demanda de caudal simulando las posibles situaciones en las que nos 

podríamos encontrar en el punto de instalación final. 

El trabajo ha sido encargado por la empresa Karl Dungs, S.L.U. debido a la necesidad que precisa por 

controlar el comportamiento, el correcto funcionamiento y la calidad de sus productos. En el 

proyecto se analizarán y estudiarán las necesidades y requerimientos de la empresa dependiendo del 

tipo de producto a ensayar y se tendrá en cuenta la posibilidad de unificar para que se pueda usar en 

cualquier caso. Se dimensionará la instalación según los requerimientos técnicos y se buscarán 

posibles soluciones en el mercado actual. Asimismo, se plantearán posibles soluciones tecnológicas 

para conseguir mejorar el proceso de prueba, síntesis y análisis de datos.  

El futuro de éste proyecto, una vez validada su viabilidad, será plasmarlo a la realidad y llevar a cabo 

la instalación del banco de pruebas para pasar a formar parte de los equipos de medida de la 

compañía y facilitar el trabajo a los trabajadores responsables de éstas funciones. 
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Abstract 

The following work deals with the completion of a design project for a test bench for pressure 

regulators for the gas industry. 

This type of test bench is an installation composed of pipes through which compressed air circulates. 

The bank allows pressure and temperature measurements for registering the real flow rate passing 

by the regulator, as well as controlling its behaviour against demand variations simulating the 

possible situations in which we can find at the final installation. 

The work has been commissioned by the company Karl Dungs S.L.U. due to the need to control the 

behaviour, the correct operation and the final quality of their products. The project will analyse and 

study the needs and requirements of the company depending on the type of product with which the 

test is performed and will be attempted to unify so that it can be used in all situations. The 

installation will be dimensioned according to these technical requirements and solutions will be 

sought in the current market. In addition, there will be defined possible technological solutions to 

improve the process of testing, synthesis and analysis of data. 

The future of this project, once validated its viability, is to bring it to reality and carry out the 

installation and be able to be part of the company's measuring equipment and to facilitate the task of 

workers who are responsible in this area.  
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Glossari 

Accuracy Class (AC): Rang de valors que defineixen la qualitat en la precisió d’un regulador. 

American National Standards Institute (ANSI): Organització Americana per a la supervisió del 

desenvolupament d’estàndards per a productes, serveis, processos i sistemes als Estats Units. 

ASTM: American Society for Testing Materials. Organització encarregada del desenvolupament i 

lliurament d’estàndards de consens voluntari. 

Baffles: Dispositiu destinat a la reducció del soroll evitant la seva propagació i absorbint l’energia. 

Brainstorming: Pluja d’idees. És una eina de treball en grup per al desenvolupament de noves idees i 

propostes sobre un tema o problema determinat. 

British Standard Pipe Thread: Conjunt de normes tècniques per a la estandardització de rosques i 

cargols reunides segons la ISO 228.  

Cabal normal: Quantitat de fluid que circula a través d’una superfície per unitat de temps en 

condicions normals de pressió i temperatura. 

Cabal real: Quantitat de fluid que circula a través d’una superfície per unitat de temps en condicions 

particulars de pressió i temperatura. 

Closing Pressure Group(SG): Sobre-pressió per tancament del mecanisme obturador. 

Deutsches Institut für Normung (DIN): Organisme nacional de normalització Alemany. 

Dinàmica quantòmetre: Relació entre el registre de cabal màxim i el mínim admissible. 

DN: Diàmetre nominal. Dimensió interior d’un tub o canonada. 

EXOR: Tipus de porta lògica també anomenada com a “O exclusiva” en que la sortida esdevé 

vertadera sols si una de les entrades es vertadera. En cas que ambdues siguin vertaderes o falses a la 

vegada la sortida esdevindrà falsa. 

Fail Open Regulator: Regulador pre-disposat a trobar-se en posició d’apertura quan es troba des-

energitzat. En cas que es trenqui un component del sistema de regulació el dispositiu romandrà 

obert. 
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ISO: International Organization for Standardization. Organisme no governamental per a la 

estandardització i normalització a nivell internacional. 

Junta Klingerit: Tipus de Junta d’estanqueïtat en forma de làmina a base de fibra i elements 

aglomerants. 

KG: Coeficient de cabal. Permet identificar l’eficiència d’un regulador reductor de pressió. 

Know-How: Conjunt de coneixements o experiències pròpies en un sector. Saber fer. 

Layout: Esquema de distribució de certs elements dins d’un disseny. 

National Pipe Taper Thread: Norma tècnica pròpia dels Estats Units per a referir-se a la 

estandardització de rosques còniques per a elements de connexió en sistemes i instal·lacions de 

fluids. 

Pay-Back: Tècnica emprada per a la estimació del temps necessari per a recuperar la inversió inicial 

d’un projecte. 

Plènum: Espai tancat destinat a reduir les turbulències i mitigar les pressions en la circulació de fluids. 

Psi: Pound per Square Inch. Unitat per a la mesura de pressió en el sistema anglosaxó d’unitats. 

Setting: Anglicisme per definir l’ajust d’un element. 

TIR: Taxa interna de retorn. Indicador de la rendibilitat d’un projecte tenint en compte la mitjana 

geomètrica dels rendiments futurs esperats d’una inversió. 

VAN: Valor actual Net. Procediment que permet avaluar el valor present d’un determinat nombre de 

fluxos de caixa futurs originats per una inversió. 
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1. Prefaci 

Aquest Treball de Final de Grau serà el projecte què posarà punt i final a un llarg viatge que va 

començar ara fa 5 anys. Es basarà en desenvolupar el disseny d’una instal·lació de prova per a 

reguladors de gas reductors de pressió per a la empresa Karl Dungs S.L.U. Aquesta empresa dissenya 

aquests productes seguint un processos d’enginyeria i disseny molt exhaustius. Titularem el projecte: 

DISSENY D’UN BANC DE PROVES PER A REGULADORS INDUSTRIALS DE GAS. El Leitmotiv d’aquest 

projecte serà el de realitzar l’estudi de disseny reflectint i resolvent les necessitats i dificultats del 

propi treball perquè un cop definida la idea i aprovada per l’equip directiu de l’empresa que ho 

sol·licita es pugui acabar construint la totalitat de la instal·lació per acabar essent part del conjunt 

d’equips de prova de l’empresa. 

1.2. Origen del treball 

El treball s’origina en una reunió dins de la pròpia empresa on estava duent a terme el conveni de 

pràctiques de la universitat. Per  part meva  vaig proposar la possibilitat d’engegar un projecte per tal 

de desenvolupar el treball fi de grau. Des de la gerència de la companyia, es va considerar adient 

incorporar la idea d’acordar tirar endavant el disseny i posterior execució d’un banc de proves per al 

producte que es fabrica a la companyia. Amb aquest format, la social va estimar que el projecte a 

desenvolupar podia, sens dubte, beneficiar, els processos productius de l’empresa. A més, per tant, 

aquesta nova utilitat productiva seria desenvolupada íntegrament per mi, de manera que amb la 

tutela de l’equip directiu es podria concloure satisfactòriament el treball de final de grau amb una 

implementació en el Know-How de la empresa. 

Val a dir que aquest projecte estava pendent en els plans de l’empresa des de feia més d’un any però, 

per un motiu o altre, no s’havia pogut dur a terme. 

El suport inestimable per part dels companys en aquest treball i en les meves tasques diàries a 

l’empresa m’han donat l’oportunitat de continuar en aquesta companyia on actualment treballo en 

plantilla i on espero poder exercir com a enginyer qualificat  en un futur proper. 
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1.3. Motivació 

Des de ben petit sentia una forta atracció per la mecànica en general, tot ho desmuntava i volia saber 

com funcionava. Quan em preguntaven per l'ocupació que volia desenvolupar en ser adult sempre 

apareixia la figura de l'enginyer. Vaig entrar a cursar els estudis d'enginyeria mecànica a la EUETIB de 

Barcelona sabent que  podria enriquir-me molt tant en la vessant  professional com en l'aspecte  

personal. A dia d'avui he estat prou afortunat i puc dir que estic desenvolupant tasques pròpies d’un 

enginyer a la vegada que aprenent cada dia aquesta apassionant professió.  

 

1.4. Requeriments previs 

Per dur a terme aquest projecte, el coneixement sobre els fonaments de la mecànica i enginyeria de 

fluids és prioritari i necessari. El software de Disseny Autodesk Inventor és una eina essencial en el 

conjunt de l’empresa i tot i no ser un programari utilitzat durant els estudis universitaris és un 

element molt intuïtiu i molt similar a SolidWorks. Inventor ha permès fer el disseny 3D del banc de 

proves, entorn i estructura així com extreure plànols de cada component i fer la simulació de les 

geometries i materials per veure els punts dèbils i poder actuar amb previsió. També permet exportar 

el conjunt de materials necessaris per a la construcció del projecte i enviar als proveïdors per obtenir 

oferta.  

En l’apartat de materials és important tenir en compte les normes amb les que estan construïts per 

tal d’adquirir tots els components dins el mateix estàndard i fer-los compatibles. 

Conèixer i entendre el producte de l’empresa és una condició indispensable per engegar aquest 

projecte. Durant el transcurs del mateix s’ha estat en constant aprenentatge i contacte directe amb el 

dia a dia en la producció coneixent, en tot moment, les virtuts i peculiaritats especifiques del 

producte que es testarà al banc de proves. La visita a d'altres empreses subsidiàries i organismes 

oficials per veure les instal·lacions de prova de les que disposen i agafar les millors idees per traslladar 

posteriorment al treball ha estat un factor molt favorable per poder abordar correctament tots els 

punts a tenir en compte i evitar errors d’equips que ara mateix estan en funcionament i pateixen 

mancances.  
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2. Introducció 

El present projecte està suportat en el disseny d’un banc d’assaig per a reguladors de gas reductors 

de pressió amb els corresponents sistemes de mesurament per complir amb la normativa vigent. La 

finalitat d'aquest dispositiu és poder determinar el comportament dels reguladors avaluant diferents 

factors i variables tals com la velocitat, pressió, temperatura i el cabal. La motivació per a la elecció 

d'un projecte d'aquestes característiques esdevé fruit de la necessitat inherent de l'empresa Karl 

Dungs España de disposar d'aquest tipus d'equipament. L'objectiu personal de desenvolupar aquest 

és aconseguir que aquest banc de proves acabi essent una realitat. 

2.1. Objectius del treball 

L’objectiu del treball és aconseguir definir un projecte amb tot el que comporta per tal de poder-lo 

fer viable en la realitat. L’empresa necessita d’aquest projecte i s’haurà de dur a terme. A més, em 

serveix com a enriquiment, experiència i creixement tant personal com professional. 

La posada en marxa d’aquest projecte té com a objectiu aconseguir un equip de mesura i assaig 

precís per a reguladors reductors de pressió de tipus industrial. Aquest equip ha de disposar d’un 

seguit de característiques que el faran únic en la factoria. El plantejament inicial és que en el 

transcurs de l’any 2018 aquest projecte estigui operatiu  en fàbrica i rendint al 100%. 

2.2. Abast del treball 

El treball planteja l’estudi i disseny del banc de proves, plànols, càlculs, estudi de possibilitats en el 

mercat, pressupostos i costos a suportar. 

Un bon apunt és poder subministrar una bona part de la documentació necessària per poder-ne fer 

ús. Això vol dir disposar d'un manual d’usuari per al funcionament a la vegada que un pla de 

instruccions pel manteniment de l’equipament. 
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3. Indústria del gas 

3.1. Història i antecedents 

La història del gas natural a la indústria es remunta a partir de la segona revolució industrial iniciada a 

mitjans del segle XIX i finalitzant a la dècada dels ’70 del segle XX. Primerament se’n feia un ús aplicat 

a la il·luminació de les ciutats fins que, animats per la febre de l’electricitat, va ser desbancada per 

aquesta darrera font d’energia. Un cop succeït aquest esdeveniment es van haver de trobar altres 

aplicacions a aquest recurs, per tal de demostrar que seguia essent viable, segur i econòmic. 

Tot començà quan el 1841 l’empresari francès Charles Lebon aconsegueix el primer contracte per a 

l’enllumenat públic de gas a l’Ajuntament de Barcelona. Un any més tard es construeix la primera 

fàbrica de gas en tot el territori espanyol i finalment l’any 1843 es formalitza la constitució  de  la 

Societat Catalana per a l’enllumenat per Gas (SCAG) 

No és, però, fins al 1998 on s’engega el procés de liberalització del sector del gas amb la publicació de 

la Llei d’hidrocarburs. Aquesta llei regularia la obligació de separar les xarxes de transport i la funció 

del gestor tècnic del sistema, de les xarxes de distribució i la comercialització. 

3.2. Empresa Karl Dungs 

Karl Dungs inicia la seva activitat al 1945 amb la creació de l’empresa “Elektro Dungs” a la població 

alemanya de Schorndorf a nivell local i regional. El fundador aconsegueix que aquesta companyia 

comenci a créixer, fins que el 1972 es crea la firma definitiva denominada  Karl Dungs GmbH 

convertint-se en tot un referent del sector dels aparells i sistemes de control de la combustió.  

Al 1973 s’incorpora l’adició de sistemes de seguretat i control de gas dins del catàleg de producte de 

la companyia. A partir del 1974 apareixen els primers equips reguladors de pressió de gas. La segona 

generació de propietaris de la família fundadora assumeix el difícil repte d'internacionalitzar la 

companyia arribant als nostres dies essent una empresa de reconegut prestigi internacional en el 

sector. En l’actualitat, l’empresa està experimentat un creixement força significatiu. 

A dia d'avui disposa de centres productius arreu del món, en països tan diversos com  son Alemanya, 

Xina, Espanya, Anglaterra, U.S.A., entre d’altres i també present i representat en més de 50 països. 
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4. Regulador industrial de gas 

4.1. Definició 

Equip format per una vàlvula de control destinat a reduir la pressió d'un fluid gasós donant una 

pressió constant a la sortida del mateix aparell. 

La principal funció de qualsevol regulador de gas és la de igualar el subministrament de cabal 

demandat mantenint les condicions de pressió desitjades a través de l'aparell fins al punt de 

demanda. 

De la mateixa manera un regulador ha d’aconseguir mantenir els valors de pressió a la sortida dins 

uns límits establerts per la vigent normativa. En la realitat la pressió de sortida no es pot mantenir 

constant al no tractar-se d’un dispositiu ideal. En aquest cas real el regulador és funcional quan es 

manté dins uns límits de pressió fixats. 

La funció d’un regulador és el de proporcionar el cabal de gas sol·licitat pel sistema. Es pot 

determinar que una part essencial en qualsevol regulador és un element de restricció en la 

instal·lació. De tal forma que permet un control variable del cabal en les condicions desitjades. 

Un segon element combinat amb l’element de restricció és el que generarà una càrrega oposada a la 

pressió exercida pel fluid, amb la finalitat de impedir-ne el pas. Aquest element tant pot ser una 

molla, un actuador pneumàtic o també un element màssic. Aquest darrer ha d’actuar com a element 

de mesura per contrarestar les variacions de pressió. 

Il·lustració 1: Regulador Dungs 
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4.2. Introducció i funcionament 

El regulador reductor de pressió aconsegueix mantenir els valors de pressió  a la sortida del mateix, 

sempre partint d’unes condicions d’entrada preestablertes. 

Així doncs, el regulador reductor de pressió funciona principalment de la següent forma: 

Primerament en el conducte hi circula un fluid amb una pressió i un cabal inicial.  Quan la demanda 

augmenta aigües avall es genera una davallada de la pressió a la sortida del regulador que comporta  

una resposta quasi immediata. El regulador tracta d’afegir més cabal al sistema, així obre el pas de 

fluid controlant el sistema de restricció mitjançant una combinació de l’element de mesura i el de 

càrrega. 

Per altre banda, si la demanda disminueix es genera una sobre-pressió a la sortida originant l’efecte 

contrari. El regulador respon reduint el pas pel sistema de restricció. En qualsevol cas i dins d’uns 

límits controlats, el regulador serà capaç d’anar compensant, en tot moment, les variacions de 

pressió mantenint-la constant en condicions ideals. 

El Setting de la pressió de sortida es controla mitjançant la manipulació d’un cargol que actua sobre 

l’element de càrrega modificant les forces exercides dins el regulador. 

A continuació passarem a enumerar les diferents tipologies de reguladors que disposa l’empresa i 

cadascuna de les seves  particularitats i característiques. 

4.2.1. Acció directe 

El regulador aconsegueix controlar els valors de 

pressió a la sortida mitjançant la combinació d’una 

molla com a element de càrrega i una membrana com 

a element de mesura. La membrana transmet una 

força directament proporcional a la pressió sotmesa 

aigües avall. Sobre seu, recau una molla la qual es veu 

comprimida per acció d'aquesta força resultant. La 

molla, per efecte Acció-Reacció genera una força en 

sentit contrari per compensar la força exercida per la 

pressió de sortida. Conjuntament, units a un eix per transmetre el moviment, aconsegueixen 

desplaçar la posició del mecanisme de restricció i tancar o obrir el flux de gas. 

 

Il·lustració 2: Regulador d'acció directe 
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Per tal de decantar la balança cap a un costat o altre, existeix la possibilitat de controlar la força 

generada per la molla mitjançant un cargol que ofereix una major compressió de la molla en cas que 

fou necessari. Aquesta major compressió es tradueix en una disminució de l’àrea de pas en el 

mecanisme restrictiu i per tant un increment de la pressió a la sortida del regulador. 

Conjuntament amb aquest sistema es pot incorporar un sistema de palanques entre el mecanisme de 

restricció i l’element de mesura o membrana per aconseguir multiplicar l’efecte sobre el mecanisme i 

aplicar més força per vèncer la pròpia del fluid a l’entrada. D’aquesta forma aconseguim construir un 

regulador més compacte, vàlid per a diferents rangs de pressió simplement  variant la longitud 

d’aquestes palanques. 

4.2.2. Pilotats 

El regulador pilotat substitueix en aquest cas l’element 

de càrrega o molla  per un regulador de pressió de 

reduïdes dimensions que actua sobre la membrana, o 

element de mesura, de forma activa segons els impulsos 

de pressió que rep. El pilot, connectat en sèrie al 

regulador, és l’encarregat de subministrar la pressió 

necessària a la cambra superior de l’element de mesura.  

En aquest cas substitueix el que en un regulador d’acció 

directe seria l’element de càrrega o molla del regulador per tal de compensar les forces del fluid 

d’entrada. Està construït amb el mateix disseny d’un regulador d’acció directe amb la peculiaritat que 

la pressió aconseguida a la sortida del pilot serà la que executi la força suficient per obrir el regulador 

principal. L’avantatge d’aquest component és que s’aprofita directament de la pressió d’entrada i la 

redueix, mitjançant el pilot, fins a la condició desitjada fent, en sí mateix, d’un regulador de 

dimensions més contingudes. El regulador pilotat és capaç de subministrar una major capacitat de 

cabal i obté una major precisió de funcionament. Aquesta major precisió també es tradueix en una  

sensibilitat superior davant de variacions en les condicions de sortida.  

Un gran inconvenient del regulador pilotat és la seva lentitud de reacció envers un regulador d’acció 

directa. La raó la trobem en que la pressió ha de ser tractada prèviament pel pilot abans d’actuar 

sobre el regulador. Aquesta manca de reacció pot ocasionar oscil·lació en la pressió de sortida i 

problemes d’estabilitat sobretot amb demandes de baix cabal o elevades fluctuacions de la demanda 

en períodes de temps curt.  

Il·lustració 3: Regulador pilotat 
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4.2.3. Tipus d’obturador 

L'obturador és l'element mòbil del mecanisme de restricció. Aquest està sotmès a una força 

proporcional a la pressió de treball i a l'àrea útil frontal del mateix que és perpendicular al sentit de 

flux. El mecanisme indirectament genera un fenomen paràsit que afavoreix el desequilibri de forces 

per a la regulació. El desequilibri sempre tendeix a obrir més del compte el mecanisme de restricció i 

és originat per la força generada sobre l’àrea frontal de l’obturador en contacte amb la pressió 

d’entrada. Aquí és on entra en joc la utilització el mecanisme de compensació. 

4.2.3.1. Compensat 

El sistema de compensat no és més que una cambra situada sobre el conjunt obturador amb la 

mateixa àrea útil amb la finalitat de  generar una força  en sentit 

contrari i compensar amb la força deguda a la pressió del fluid contra 

l'obturador a l'entrada del regulador. La solució a l'hora de 

contrarestar el problema la trobem  incorporant un conducte 

comunicant perquè sempre esdevingui la mateixa pressió a l'entrada 

del regulador i a la cambra de compensació. La implementació 

d'aquest mecanisme implica que el regulador resulta ser més estable 

davant de variacions de pressió a l'entrada i això deriva en una major 

precisió del dispositiu. Per altra banda, el regulador acaba essent més 

complex per comptar amb un major nombre de components i 

mostrarà un comportament més lent davant de fluctuacions en el 

cabal per haver d’equilibrar, en cada instant, les pressions de la 

cambra de compensat.  

4.2.3.2. No compensat 

El conjunt obturador no compensat prescindeix d'aquest sistema 

afavorint així la tendència del mateix a ser vençut per la pròpia 

força dinàmica del fluid. Això significa que el regulador sempre 

tendirà a mantenir-se en una posició d'obertura superior a la 

desitjada. Aquest muntatge presenta l'avantatge de la rapidesa en 

la resposta davant de variacions sobtades de cabal. Tot i així, al no 

disposar del sistema de compensat, el regulador no és capaç de 

mantenir la pressió de sortida amb diferents valors de pressió a 

l'entrada i per tant la seva precisió i el seu rang útil d’utilització es 

veurà negativament afectat. 

Il·lustració 4: Regulador compensat 

Il·lustració 5: Regulador no compensat 
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4.2.4. Tipus de connexió 

Els reguladors de l’empresa es distingeixen en gran mesura pel tipus de cos que incorporen. El cos, en 

els seus extrems, pot disposar de dos tipus de subjecció. Aquest es fabrica en un format o altre a 

requeriment del client i segons la tipologia de l’equip on ha d’instal·lar-se. Ambdós mètodes de 

subjecció tenen la peculiaritat de ser desmuntats i per tant substituïts, si fou necessari, amb 

tècniques no destructives. 

4.2.4.1. Embridat 

La connexió bridada és un element de subjecció entre canonades compost per una platina circular 

perforada i concèntrica per on es disposen els cargols que proporcionen la necessària rigidesa al 

conjunt. Els cargols permeten que les unions quedin fixades amb 

gran facilitat i proporcionen una agilitat en el muntatge i 

desmuntatge prou important. 

Aquest tipus de connexió se’l complementa acoblant entre les 

brides una junta amb la finalitat d’assegurar la adequada 

estanqueïtat en la unió. 

A l’empresa es disposen de dos tipus d’unions bridades 

dependents de la ubicació de destí: 

4.2.4.1.1 Brida DIN 

Deutsches Institut für Normung és l’institut nacional de normalització Alemanya. Les brides tenen les 

cotes dimensionades i acotades segons aquesta norma. 

4.2.4.1.2 Brida ANSI 

American National Standards Institute és un organisme encarregat de la normalització de productes i 

serveis als Estats Units. 

4.2.4.2. Roscat 

La connexió roscada és un tipus molt utilitzat en la baixa pressió per 

la seva senzillesa i facilitat de muntatge. A diferència de la connexió 

bridada sols s’ha d’instal·lar un element de fixació tot i que aquest 

necessita absorbir un sobre-esforç que no pateixen els acoblaments 

embridats producte dels seus múltiples punts de fixació.  

Il·lustració 6: Cos embridat 

Il·lustració 7: Cos roscat 
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4.2.4.2.1 Rosca BSP 

British Standard Pipe Thread Parallel, també anomenada rosca Gas, és una rosca de cares paral·leles i 

angle entre crestes de 55 graus. 

També existeix la Rosca BSPT amb cara cònica tot i que no és usual la seva utilització a la nostre 

empresa. 

4.2.4.2.2 Rosca NPT 

National Pipe Taper Thread és un tipus de rosca que segueix la norma Americana  caracteritzada per 

utilitzar polzades enlloc de mil·límetres com a unitat de mesura i incorpora una conicitat entre cares 

de tal forma que les cares de la part mascle i la femella queden estampades entre sí proporcionant 

una estanqueïtat.  

Aquest tipus de rosca és molt utilitzada en el mercat Estatunidenc. 

 

4.2.5. Elements de protecció 

Cal tenir en compte la necessitat de protecció contra sobrepressió. La protecció contra sobrepressió 

generalment es proporciona mitjançant un alleugeriment cap al exterior de la vàlvula, o en alguns 

reguladors, mitjançant una vàlvula de relleu intern. La capacitat de l'alleujament intern sol limitar-se 

en comparació amb una vàlvula de relleu independent per les seves restriccions en les dimensions al 

anar incorporada en el conjunt del regulador. Altres mètodes com ara vàlvules de tancament o 

reguladors de monitorització  també es poden emprar. 

El dispositiu també pot ser de tancament com el que il·lustra la 

imatge número 8 que aconsegueix una protecció contra la 

sobrepressió per contenció. En aquest cas,  tanca completament el 

pas de fluid fins que es determina la causa del mal funcionament. 

Un cop analitzat i solucionat el motiu d’accionament del dispositiu 

de seguretat es pot procedir al rearmament manual i permetre 

altre cop el pas normal del fluid. Moltes empreses de distribució de 

gas utilitzen aquest sistema com a mesura addicional de protecció 

per a llocs de muntatge públic com escoles, hospitals, esglésies i 

centres comercials. En aquests casos, el dispositiu de tancament és 

una forma secundària de protecció contra sobrepressió. Les vàlvules de tancament també són 

utilitzades habitualment pels fabricants de calderes per a sistemes de combustió. 

Il·lustració 8: Vàlvula de seguretat 
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La vàlvula de seguretat en els reguladors és l’element de protecció que té la funció de vàlvula de 

tancament.  Pot ser incorporada al dispositiu regulador però igualment pot anar instal·lada com a 

element independent. Aquest element actua envers de variacions fora del rang de la pressió de 

sortida. Per tal d’explicar el seu funcionament ens fixarem en la il·lustració número 9 on es veu una 

vàlvula de seguretat seccionada i els seus principals components. Per activar la vàlvula s’ha de 

rearmar el sistema enclavant el mecanisme de restricció vencent la força de la molla d’actuació de 

forma que la vàlvula permet el pas normal del fluid a través del cos del regulador. L’enclavament 

consisteix en una ranura ubicada en l’eix que va unit al mecanisme de restricció. 

Aquest element està connectat a la pressió de sortida de la instal·lació que aplicant força sobre una 

membrana desplaça el mecanisme de restricció. En sentit contrari s’exerceix la força de les molles de 

tarat de la màxima i mínima. Quan es produeix el suficient desplaçament de la membrana, en 

qualsevol dels dos sentits possibles, s’aconsegueix alliberar l’eix de la seva ranura fent que la molla 

d’actuació empenyi el mecanisme de restricció cap al obús provocant l’accionament de la mateixa i el 

tancament del pas de fluid.  L’accionament de la vàlvula es produeix quan la força de la membrana 

supera la força de les molles que han estat tarades prèviament en la vàlvula, tant per màxima com 

per mínima. Si l’accionament és per màxima la membrana tendeix a empènyer per alliberar 

l’enclavament. En canvi, si és per mínima la membrana es veu forçada a retrocedir per la major força 

provocada per la molla de mínima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molla actuació 

Sistema 

enclavament 

Molla de 

màxima 

Molla de 

mínima 

Membrana 

Il·lustració 9: Secció i identificació de components vàlvula de seguretat 
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4.2.6. Classe de precisió, sobrepressió de tancament i coeficient de cabal 

En el sector del regulador reductor de pressió existeixen uns mots tècnics per definir i distingir 

cadascun dels dispositius. 

Per aquest fet, hem de definir i explicar aquestes paraules per tal de comprendre’n el funcionament. 

La classe de precisió del regulador, determinat per les inicials AC (Accuracy Class) és el rang 

predeterminat pel disseny del regulador entre el qual la pressió de regulació és vàlida. Els paràmetres 

es seleccionen tenint en compte el rang de regulació en el que l'aparell es troba en un comportament 

lineal i discriminant els extrems on la corba de regulació ja és massa irregular i abrupte. Això existeix 

fruit que el regulador no és una màquina perfecte i perd pressió conforme el mecanisme de restricció 

va obrint el pas de fluid. 

Un cop que el mecanisme de restricció ja es troba en el punt màxim d'obertura la pressió acaba per 

descontrolar-se de forma sobtada i el regulador perd la seva funció de control de la pressió. 

La sobrepressió de tancament, també anomenada SG (Closing Pressure Group) és originada pel 

sobreesforç que ha de patir la junta elàstica polimèrica entre el mecanisme obturador i l'obús per tal 

d'aconseguir estanqueïtat quan aquests dos elements entren en contacte. D'aquesta manera es 

genera un increment de pressió proporcional a la deformació necessària de la junta per evitar el pas 

de fluid.   

La  sobrepressió s’ha de tenir molt en compte a l’hora de dimensionar i quantificar la qualitat d’un 

regulador, doncs segons el percentatge de sobrepressió per tancament que s’aconsegueixi es pot 

arribar a desestimar un producte.  

El coeficient de cabal o KG és una factor fonamental per tal de poder dimensionar aquest tipus de 

dispositius . Aquest coeficient es determina a partir d’un assaig realitzat en unes condicions que es 

recullen en la norma EN-334 sobre reguladors de pressió de gas. De forma resumida, a partir 

d’aquestes condicions prèviament estipulades, l’assaig consisteix en generar una corba de 

funcionament fent circular un flux de fluid a través del regulador amb una pressió d’entrada de 2 bar i 

proporcionar cabal a la instal·lació obrint una vàlvula de regulació fins que la pressió a la sortida del 

regulador sigui d’1 bar. Aquesta prova s’ha de realitzar mantenint desconnectat la presa d’impuls del 

regulador i així evitar que tracti de compensar la pèrdua de pressió. Quan s’arriba a les condicions de 

sortida desitjades s’enregistra el cabal que hi està circulant. Aquesta lectura de cabal serà el valor del 

KG per al regulador i serà una forma de mesurar la seva eficàcia, doncs descriu la relació entre la 

caiguda de pressió a través del dispositiu i el corresponent flux .  



DISSENY D’UN BANC DE PROVES PER A REGULADORS INDUSTRIALS DE GAS  

 

  13 

4.3. Aplicacions 

El regulador de gas industrial  pot ser utilitzat en dues configuracions principals. Es poden trobar en 

sistemes de distribució de gas amb la finalitat de transportar el fluid a la distància necessària, aquesta 

aplicació es veu obligadament lligada a pressions elevades i grans cabals. En aquest tipus d’aplicació 

el més usual és trobar reguladors del tipus compensat i en cas de necessitar grans cabals és més 

factible fer ús del sistema de pilotatge. El disseny d’aquest tipus de reguladors és de majors 

dimensions i amb una connexió de gran diàmetre per permetre aquest flux de fluid tan elevat. 

Per altra banda, la missió de tota canalització és aconseguir arribar al punt de consum amb les 

condicions requerides en tot moment i aquest, per norma general, disposarà de unes necessitats de 

pressió i cabal inferiors a la distribució com poden ser un cremador, una caldera o qualsevol altre 

equip de consum. Per a aquest tipus de requeriments on la necessitat és variable i es necessita una 

resposta ràpida i precisa per part del regulador el més recomanat és el muntatge d’un regulador amb 

obturador no compensat. 

 Aquestes dues aplicacions generen un ventall de possibilitats molt diverses i una demanda molt 

variada segons el destí del regulador. Tot dependrà de les condicions en les que se’l farà treballar. 

 

 

Il·lustració 10: Rampa de regulació Dungs 
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5. Banc de proves 

5.1. Antecedents 

L’ús de bancs de proves per al assaig de reguladors de gas no és pas una novetat. A l’empresa ja es 

disposen d’equips de prova per a diferents aplicacions tot i que cap reuneix les característiques 

requerides en aquest cas.  

Actualment es disposa de 2 bancs de proves per a reguladors industrials. Un d’ells està enfocat als 

reguladors de dimensions superiors i permet registrar majors cabals. El segon s’empra 

majoritàriament per reguladors del tipus roscat. 

5.1.1. Necessitats 

La necessitat de tenir un aparell de mesura i prova propi per al departament d'enginyeria a l'empresa 

sense dependre dels equips del departament de producció fou la necessitat principal. Ens permetria 

una major flexibilitat per treballar i poder fer els assaigs corresponents a cada projecte. A més, 

actualment no es disposa  d’un equip d’aquestes característiques en cap altre subsidiària de la 

companyia degut a que som l’única que fabrica equips de mitja i alta pressió i uns diàmetres de 

canonada que van des de 1 fins a 4 polzades.  

Una part molt important en el disseny d’un component és el test final per verificar que tots els passos 

previs han estat portats a terme correctament. Amb la implementació d’aquest banc de proves es 

podria testejar qualsevol regulador del catàleg i comprovar que compleix amb les característiques de 

les corresponents fitxes tècniques.  

A dia d'avui, al no disposar d'aquest tipus de sistema, l'empresa es veu obligada a contractar serveis 

de laboratori externs per tal de poder realitzar els estudis i proves que es requereixen per a la 

homologació de nous productes. Aquests laboratoris sovint es troben a l’estranger fet  que provoca 

que s' hagi de destinar elevades quantitats d’inversió i temps amb un cost final prou considerable. Tot 

això, sumat a unes llistes d'espera molt llargues per part dels organismes que realitzen els assaigs es 

podrien solucionar amb la adhesió del dispositiu de proves que s’està estudiant en aquest treball. 
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5.2. Utilització 

5.2.1. Prova estàtica 

Primerament analitzem els components del regulador en estàtica per comprovar el correcte 

assemblatge de totes les parts i el preparem per a la prova funcional amb dinàmica. 

5.2.1.1. Detecció de fuites 

Es pressuritza cadascuna de les cambres del dispositiu de forma independent. Posteriorment amb un 

manòmetre de precisió es comprova la pressió existent. Si hi ha qualsevol tipus de fuita, sigui interna 

o externa, es visualitzarà ràpidament en els manòmetres connectats a cada cambra. 

5.2.1.2. Test obturador 

Es comprova que el mecanisme de restricció fa la seva funció de tancament segellant les dues 

cambres. Aquest element és un component crític doncs qualsevol imperfecció superficial o desgast 

pot afectar l’estanqueïtat a l’hora de fer el tancament. 

5.2.1.3. Tarat regulador i sistema de seguretat 

Es fa els Settings necessaris en cada cas de la pressió de regulació i del sistema de tall per seguretat 

tant per alta com per baixa. Aquest darrer sistema ens permet aturar la instal·lació tant per 

sobrepressió com per baixada substancial de la mateixa. 

5.2.2. Prova dinàmica 

La prova dinàmica és la prova de foc del regulador. Aquí s'aprecia el comportament final del conjunt i 

es determina si és vàlid i pot complir amb les especificacions com a producte i amb els requisits 

inherents del punt on vagi instal·lat.  
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5.2.2.1. Corbes de regulació i comportament 

 

 

 

 

 

 

 

Es comprova la pressió de regulació en funció del cabal. Seguint la il·lustració número X primerament 

s'ha de tenir en compte la sobrepressió per tancament. En aquesta imatge es mostra com a SZ10. En 

dependència del nivell de precisió del regulador es selecciona un accuraccy class que en aquest cas 

està parametritzat en un ±10%. D’aquí apareixen els dos límits per sobre i per sota de la pressió de 

regulació representats amb dues línies vermelles horitzontals. Un cop determinats els paràmetres 

s'obre la vàlvula de pas progressivament fins al punt que el regulador queda completament obert.  

Aquest és el punt de màxima obertura del mecanisme de restricció on l'àrea de pas és igual a  l’àrea 

de l’obús. A partir d’aquí, si s’intenta demandar més cabal al regulador, iniciarà una pèrdua de 

pressió d’una forma massa abrupte i poc eficient respecte el cabal que s’està afegint. Doncs, un cop 

arribat a aquest punt, es torna a tancar la vàlvula de pas de forma progressiva fins a tallar 

completament el circuit.  

Aquesta prova permet poder calcular el KG del regulador. 

La corba de regulació vàlida és la que es troba dins dels dos límits marcats per la classe de precisió. A 

partir d'aquest prefix podrem extreure'n el cabal màxim i la sobre-pressió per tancament. 

 

  

 

 

 

Il·lustració 11: Corba de regulació 
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Aquesta 

imatge 

número 

12 mostra 

una 

comparativa real entre la corba de regulació de dos reguladors industrials d’acció directa i obturador 

del tipus compensats. La diferència entre ambdós reguladors és el diàmetre del cos i, per tant, l’àrea 

de pas que permeten. 

Abans d’analitzar qualsevol dels gràfics hem d’assenyalar i mostrar l’Accuracy Class que són les dues 

línies verdes horitzontals que fixen els límits màxim i mínim de pressió a partir dels quals el 

reguladors és vàlid i pot fluctuar envers de variacions en el cabal. Tanmateix podem observar un 

màxim absolut en la gràfica corresponent a la pressió de tancament o Closing Pressure Group del 

regulador. Un altre fenomen de gran importància i digne de menció és la regió on el regulador pateix 

una caiguda abrupte de la pressió i el cabal es manté constant. En aquesta zona el regulador ha obert 

el mecanisme de restricció fins al punt que l’àrea d’apertura és igual a l’àrea de l’obús. En aquest 

punt el regulador ja no pot regular i per això es manifesta aquesta davallada tant sobtada en la 

pressió.  

Aquesta imatge en concret representa el test real de dos tipus de reguladors amb diàmetre de pas 

diferent. En aquest cas es fa servir un regulador DN40 i un DN50. Tots dos reguladors van ser assajats 

en les mateixes condicions i amb els mateixos paràmetres per realitzar cadascuna de les proves. Fent 

aquest assaig i la posterior comparativa amb l’anàlisi de les dades extretes es va descobrir que el 

regulador DN50 patia de sobre-compensació i la tendència del dispositiu sempre esdevenia en un 

tancament superior a l’adequat provocant una corba de regulació amb un pendent més pronunciat. 

Es pot observar clarament com fixant un Accuracy Class del 10% la caiguda de pressió del regulador 

Il·lustració 12: Comparativa corbes de regulació 
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DN50 és molt més abrupte que la del DN40 conforme augmenta la demanda de cabal cosa que no 

permet absorbir tanta capacitat. Era tal la disparitat que amb aquest Accuracy Class el regulador 

DN40 es posicionava com a un regulador més efectiu i amb major capacitat que el DN50 cosa que a 

priori semblaria un disbarat. Tot i així si obviem els límits de l’Accuracy Class i observem que succeeix 

més enllà podem observar com el regulador encara té un marge molt ampli per seguir obrint el pas 

del mecanisme de restricció. Sols cal veure la capacitat intrínseca de cadascun dels reguladors 

distingint-ne el seu coeficient de cabal o KG. Per tal de poder resoldre el problema que es va 

descobrir en aquests assaigs s’havia d’aconseguir suavitzar el pendent de la corba. La solució es va 

esmenar reduint l’àrea efectiva a la cambra de compensació oferint menor resistència del mecanisme 

de restricció a ser tancat i afavorint l’equilibri de forces a l’interior del regulador. Modificant l’àrea 

efectiva dins la cambra de compensació va provocar un augment en la precisió del regulador. 

Aquesta anècdota demostra que una sola modificació per petita que sigui pot marcar la diferència i 

aconseguir pal·liar un problema. Sense poder realitzar aquestes proves hagués estat impossible 

detectar l’error i poder posar remei. 
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5.3. ENTORN 

L'espai escollit on emplaçar el banc de proves és al laboratori d'oficina tècnica. Es selecciona aquest 

lloc per la proximitat a producció i enginyeria tant com a la línia de pressió que alimentarà el circuit. 

El compressor i el dipòsit estan ja disposats a la part exterior de la façana fet que ens permet 

minimitzar la distància de canonada i evitar al màxim les pèrdues. La sala estarà aïllada física i 

acústicament dels altres departaments per evitar molèsties a la resta de treballadors durant les 

proves i delimitar la zona de laboratori.  

 Les dimensions del recinte són: 

Llargada: 6.600mm 

Amplada: 6.300 mm 

Alçada:     2.500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cotes queden limitades per l'existència de tres pilars i una biga que formen part de l'estructura de 

la fàbrica. 

El sistema de compressió de l’aire es composa de dues etapes: 

La primera etapa fins a 10 bar s’assoleix amb un compressor de cargol ABAC FORMULA de 75 kW i 

cabal disponible de 10.800 Litres/min alimentant 3 dipòsits de 2.000 Litres de capacitat. Aquest 

Il·lustració 13: Entorn instal·lació banc de proves 
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compressor és l’encarregat de proporcionar subministrament a tots els punts de consum de la 

fàbrica. En cas que el compressor principal ABAC no sigui suficient i es necessiti d’un major cabal 

degut a un augment de demanda existeix un equip de compressió auxiliar BALMA VISS de 22 kW amb 

un cabal disponible de 2.920 Litres/min. 

En la segona etapa un compressor alternatiu Hertz HPC Booster Plus 50 de 37 kW de potència es 

nodreix d’aquesta pressió emmagatzemada a 10 bar i la comprimeix fins a una pressió de 

subministrament de 40 bar amb un cabal disponible de 13.332 Litres/min. 

El dipòsit  per suportar 40 bar és del tipus calderí vertical fixe amb 5,074 m³ de capacitat i pressió 

màxima de servei de 45 bar. A la sortida del dipòsit hi ha una connexió embridada DN80 PN64. Tot 

seguit hi ha una vàlvula d’esfera soldada de 3”. El punt d’acoblament de l'equip de prova al dipòsit a 

través de la vàlvula de tall és una brida ASTM  de 3 polzades amb pressió de disseny de 600 psi o 

lliures per polzada quadrada equivalents a 41,88 bar. 
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5.4. DISSENY 

5.4.1. Croquis previ 

Primerament s’ha d’elaborar un Brainstorming per tenir la idea ben definida  i començar a 

seleccionar els components que volem acoblar a la nostra instal·lació. 

En primera instància es dibuixa un layout amb Autocad de la situació actual a la oficina tècnica: 

 

 

Actualment es tracta d’un espai completament diàfan on es troba la oficina d’enginyeria i control de 

qualitat i un espai de taller per preparar prototips i material a testejar. Es selecciona aquest espai per 

estar al mateix nivell que la zona de producció, disposar de suficient espai per encabir l’equip de 

proves i trobar-se en el recinte de treball d’enginyeria. 

A més, com hem dit anteriorment, la xarxa de subministrament del fluid pressuritzat i el calderí es 

troba just a la façana exterior confrontant amb Oficina Tècnica.  

Ara per ara el disposar d’un espai sense separacions físiques és un problema perquè l’espai de taller 

que generalment és una font de soroll genera molèsties als treballadors que es troben a la zona 

habilitada per oficina. Si a demés afegim el fet que s’implanti la instal·lació del banc de proves 

acusarà de forma més aguda la necessitat d’aïllar la sala en dos espais. 

 

 

Il·lustració 14: Layout situació actual 
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El banc de prova anirà situat a la zona del taller de tal forma que ocupi el menor espai possible i, a la 

vegada,  permeti una correcta funcionalitat. 

S’ha de tenir en compte que la longitud des de el calderí fins la instal·lació sigui la menor possible per 

evitar pèrdues de càrrega i alhora un cop el fluid ha fet tot el recorregut s’ha de conduir cap a 

l’exterior en un espai de temps  el més curt possible per evitar turbulències i errors en la presa de 

dades. La millor solució, després d’haver valorat varies opcions, és la de col·locar el banc de proves tal 

com es mostra en el layout amb la finalitat de reduir el recorregut, minimitzar el nombre de corbes i 

girs, aprofitar al màxim l’espai disponible i concentrar tots els equips dins del recinte per poder ser 

manipulats. Un cop finalitzat el recorregut, en el tram d’escapament s’hi ha de col·locar un 

silenciador degudament dimensionat per mitigar el soroll produït pel flux d’aire. 

La redistribució contempla la separació física de la zona d’oficina respecte del taller i la reubicació 

dels equips informàtics d’oficina tècnica en la mateixa zona que la de qualitat per aconseguir evitar 

en major mesura molèsties cap als enginyers que hi estan treballant. 

 

 

 

Il·lustració 15: Layout redistribució 
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5.4.2. Elements fonamentals 

 

Hem de tenir sempre present els principals components que ha d’equipar aquest tipus d’instal·lació. 

Primerament dissenyem un esquema de la disposició dels components de la instal·lació per tenir una 

aproximació de com hauria de ser l’equip de mesura. 

 

 * Equip de pressió: Disposarem d’un compressor i un dipòsit contenidor per poder abastir les 

necessitats del dispositiu. 

* Vàlvula de seguretat: L’equip sempre ha d'estar dotat un sistema de seguretat com a mètode 

preventiu de possibles accidents. La vàlvula ha de ser capaç de tallar el subministrament de fluid en 

cas d’anomalia a la xarxa i permetre l’alleujament de pressió per evitar qualsevol risc. 

* Regulador: Per tal d’aconseguir el ventall de pressions requerides en el disseny del banc de proves 

necessitarem fer ús d’un regulador reductor de pressió que controlarà, en tot moment, la pressió 

subministrada a la instal·lació. Aquest tindrà la característica de poder treballar amb pressions 

d’entrada de 40 bar. 

* Cabalímetre: Element indispensable per a la mesura del cabal real circulant per la instal·lació. 

* Silenciador: Element fonamental per a la mitigació de la contaminació acústica derivada de la 

circulació d’un fluid circulant per una conducció. 

 

 

 

 

Il·lustració 16: Esquema elements fonamentals banc de proves 
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Un cop esmentats els elements basics i primordials podem esmentar mecanismes accessoris que són 

importants però, no obstant, no afecten en el dimensionament del banc de proves. 

 * Vàlvules de tall: És necessari equipar amb quantes siguin necessàries per aïllar qualsevol 

component de la instal·lació en cas que es faci el requeriment. 

* Vàlvules de regulació: Són les encarregades de administrar el cabal que circularà per l’equip. 

* Manòmetres: Sempre necessaris per saber en tot moment la pressió interna del conducte en cada 

punt que sigui rellevant. 

* Termòmetres: S’ha de tenir sota control la temperatura del fluid en cada etapa d’expansió, doncs la 

temperatura disminueix conforme es redueix la pressió pel conducte i afecta la densitat del fluid que 

alhora té repercussió sobre el cabal real. 
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5.4.3. Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny de l’equip de prova estan ja definits inicialment per les condicions a les que 

treballen els productes de la companyia. Aquests valors han estat prèviament consensuats amb el 

departament tècnic i comercial. Els dos requisits principals són el cabal màxim disponible i la pressió 

d’entrada. La sortida es derivarà en dos ramals per separar els alts cabals dels que ofereixen fluxos 

més moderats. D’aquesta forma podem aconseguir més precisió en la mesura. 

Pressió de subministrament: 40 bar 

Rang de pressió de treball: 0,3 a 25 bar 

Cabal màxim principal:  5.000 m³/h 

Cabal màxim derivació: 450 m³/h 

Capacitat calderí: 5 m³ 

 

El disseny del banc de proves està pensat de tal forma per ser el màxim de compacte possible 

considerant les dimensions que disposem. 
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5.4.4. Càlculs 

5.4.4.1. Temps de prova i espera 

S’ha de comprovar el temps màxim disponible de prova en les condicions de cabal més desfavorables 

i, simultàniament, calcular el temps d’espera fins que el calderí es torni a pressuritzar. Aquesta 

condició ve determinada pel cabal que pot subministrar el compressor. 

Primerament hem de considerar que un bon mètode per establir una magnitud a controlar en 

qualsevol condició és el nombre de mols (n). D’aquesta forma, aplicant l’equació del gas ideal podem 

representar totes les variables que entren en joc. 

 

 

Sabem que la pressió no pot disminuir més enllà de la pressió màxima de sortida que volem al 

sistema que són 25 bar. Un cop aquí passem a avaluar el nombre de mols en cadascun dels possibles 

escenaris  que ens podem trobar. Un recipient de 5 m³ amb una pressió P1 de 40 bar i un recipient a 

P2 de 25 bar. Treballarem amb pressions absolutes, temperatura constant de 20 ° C i una constant de 

gasos R de 8,314 {m³· Pa/(K · mol)}. 

 

 

 

 

 

 

Resolem la diferència de mols entre ambdues condicions i tornem a aplicar l’equació del gas ideal 

amb unes condicions de pressió atmosfèrica a 101.325 Pascals. Amb aquest procediment coneixerem 

la diferència de volum que hi ha entre les condicions inicials i les condicions últimes d’ús. Aquestes 

són les condicions de màxima expansió del fluid al final del Banc de proves. 

 

 

P · V = n · R · T 

 

n1 =
P1·V

R·Tº
=  

41·105Pa · 5m³

8,314
m3·Pa

K·mol
 · 293,15K

= 8.270,067 mols 

 

n2 =
P2·V

R·Tº
=  

26·105Pa · 5m³

8,314
m3·Pa

K·mol
 · 293,15K

=5.244,433 mols 

 

 

n1 − n2 = 3.025,634 mols 

 

 

Equació 1: Llei dels gasos ideals 

Equació 2: Nombre de mols dipòsit a 40 bar 

Equació 3: Nombre de mols dipòsit a 25 bar 

Equació 4: Diferència de mols entre 40 i 25 bar 
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A partir d’aquí, sabent que el cabal volumètric és funció del volum que circula per unitat de temps 

podem quantificar el temps màxim que pot durar la prova en les condicions més desfavorables 

possibles. 

 

 

Per poder calcular el temps que triga el compressor en tornar a pressuritzar el calderí i, per tant , 

realitzar novament la prova es necessiten les característiques del compressor. El compressor es 

nodreix d’una línia ja pressuritzada per un altre equip de pressió fins als 10 bar. 

P. entrada (P3): 10 bar 

P. subministrament:   40 bar 

Cabal nominal: 13.332 L /min · 
60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
·

1 𝑚³

1.000 𝐿𝑡
= 800 𝑚³/ℎ 

En primer lloc calcularem el nombre de mols acumulats en el recipient a pressió de 5 m³ amb una 

pressió inicial de 10 bar.  Apliquem la mateixa fórmula del Gas Ideal: 

 

 
 
 

Calculem la diferència de mols i el de la variació de volum entre les condicions d’entrada a 10 bar i 
les condicions per al funcionament a 40 bar. 
 

 
 
 

 
 

 

 

T =  
ΔV

Q
=  

74,019 m³

5.000m3/h
= 0,0148 h = 53,293 

seg. 

 

 

ΔV =
(n1− n2)·R·Tº

PATM
=  

3.025,634 mols ·  8,314
m3·Pa

K·mol
 · 293,15K

101.325 Pa
= 74,019 m³ 

 

 

n3 =
P3·V

R·Tº
=  

41·105Pa · 5m³

8,314
m3·Pa

K·mol
 · 293,15K

= 2.017,089 mols 

 

n1 − n3 = 6.252,977 mols 

 

 

ΔV =
(n1− n3)·R·Tº

PATM
=  

6.252,977 mols ·  8,314
m3·Pa

K·mol
 · 293,15K

101.325 Pa
= 152,973 m³ 

 

 

Equació 5: Diferència de volum entre 40 i 25 bar 

Equació 6: Temps de descàrrega dipòsit 

Equació 7: Nombre de mols dipòsit a 10 bar 

Equació 8: Diferència de mols entre 40 i 10 bar 

Equació 9: Diferència de volum entre 40 i 10 bar 
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Sabent la variació de volum entre les dues condicions i el cabal màxim requerit obtenim el temps 

necessari per arribar a les condicions optimes de funcionament: 

 

 

 

5.4.4.2. Cabal normal i cabal real 

La mesura de cabal estàndard o normalitzat esdevé per tal d’aconseguir una lectura en les mateixes 

condiciones de contorn. D’aquesta forma és possible comparar i analitzar casos amb les 

particularitats més diverses. Per tal d’obtenir una lectura amb cabal normal es determinen unes 

condicions particulars. Aquestes condicions són: 

Pressió absoluta 101.325 Pascals equivalent a una atmosfera. 

Temperatura de 273,15 Kelvin. 

El cabal real o volumètric és la quantitat de fluid per unitat de temps en les condicions d’entorn 

pròpies en cada instant. 

Per poder relacionar cabal normal amb cabal real farem servir la següent fórmula: 

 

 

 

La pressió la avaluarem en bar i la temperatura en Kelvin. 

 

 

 

 

 

QN(Nm³/h)=Q ∗
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑠𝑡𝑑
∗

𝑇º 𝑠𝑡𝑑

𝑇º
 

 

T =  
ΔV

Q
=  

152,973 m³

5.000m3/h
= 0,1912 h = 11,474 min= 688,448seg. 

 

 

Equació 10: Temps d’emplentament dipòsit 

Equació 11: Relació cabal normal – cabal real 
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5.4.4.3. Velocitats en canonades 

Hem de considerar un valor límit de velocitat admissible en les canonades per evitar el flux turbulent 

que afectaria la presa de dades. D’altra banda es minimitzaria l’efecte de pèrdues per fricció que 

també provoquen  soroll. 

Per tal de quantificar les velocitats de canonades, busquem els diàmetres interiors més comuns en la 

indústria per poder calcular l’àrea interior del tub. 

El càlcul de la velocitat la determinem a partir del cabal màxim que hi podrà circular. En el nostre cas 

el cabal màxim que circularà pel ramal principal serà de 5.000 m³/h i pel ramal de derivació és de 450 

m³/h. 

 

 

Per al càlcul de velocitats ens basem en el catàleg del proveïdor principal de l’empresa de canonada 

d’acer. Contemplarem la possibilitat inicial d’emprar acer P235TR1 (ST37) i acer inoxidable del tipus 

AISI 304 o AISI 316L. 

Per l’acer ST37 es fan els càlculs sobre els espessors normalitzats i més usuals. 

Taula 1: Hacer ST37 

 

DN 50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN125 (5") DN150 (6") 

espessor std. (mm) 2,9 3,2 3,6 4 4,5 

Ø int. (m) 0,055 0,083 0,107 0,132 0,159 

v (m/s) 53,583 259,818 154,170 101,954 69,686 

Aquestes velocitats ens apareixen tenint en compte el cabal normalitzat degut a que no li hem aplicat 

condicions de pressió ni de temperatura. La temperatura la considerem constant i, en conseqüència, 

no la tindrem en compte en cap cas. 

Per al càlcul de velocitats amb cabal real hem de considerar totes les possibilitats de pressió en cada 

secció de canonada. 

 

QN(Nm³/h)= v · A 

 

QN(Nm³/h)=
𝑄(

𝑚3

𝑠
)·𝑃𝑎𝑏𝑠

𝐴𝑖𝑛𝑡
 

 

Equació 12: fòrmula de la dinàmica de fluids 

Equació 13: Càlcul cabal normal 
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Taula 2: Velocitats canonada ST37 

 

DN 50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN125 (5") DN150 (6") 

v 40 bar (m/s) 1,307 6,337 3,760 2,487 1,700 

v 25 bar (m/s) 2,061 9,993 5,930 3,921 2,680 

v 10 bar (m/s) 4,871 23,620 14,015 9,269 6,335 

v 4 bar   (m/s) 10,717 51,964 30,834 20,391 13,937 

v 1 bar   (m/s) 26,792 129,909 77,085 50,977 34,843 
 

En el supòsit dels acers inoxidables AISI 304 i AISI 316L els espessors normalitzats varien donant lloc a 

uns resultats propers: 

Taula 3: AISI 304-316L 

 

DN 50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN125 (5") DN150 (6") 

espessors std. (mm) 2,77 3,05 3,05 3,4 3,4 

Ø int. (m) 0,055 0,083 0,108 0,133 0,162 

v (m/s) 53,075 257,939 151,051 100,122 67,800 

El càlcul de velocitats amb cabal real resulten de la següent forma: 

 

Taula 4: Velocitats canonada AISI 304-316L 

 

DN 50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN125 (5") DN150 (6") 

v 40 bar (m/s) 1,307 6,291 3,684 2,442 1,654 

v 25 bar (m/s) 2,061 9,921 5,810 3,851 2,608 

v 10 bar (m/s) 4,871 23,449 13,732 9,102 6,164 

v 4   bar (m/s) 10,717 51,588 30,210 20,024 13,560 

v 1   bar (m/s) 26,792 128,969 75,525 50,061 33,900 
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5.4.4.4. Espessor de canonada 

Es calcularà un espessor mínim de les parets de la canonada per assegurar  que suporten les 

pressions requerides en cada tram tenint en compte cadascun dels tres tipus de material estudiat.  

 

Taula 5: Propietats materials canonada 

Material ST37 AISI 304 AISI 316L 

límit elàstic (MPa) 235 220 190 

Resistència tracció (MPa) 350 500 550 
                                                                                                                                                       

Per a l’exemple de càlcul seleccionem el material amb canonada d’acer P235TR1 (ST37.0) sense 

soldadura segons normativa EN10216-1 (DIN2448). La resta de càlculs en Acer inoxidable es poden 

trobar als corresponents Annexes dins el Volum 1 en l’apartat 6.3. 

Els espessors de canonada es dimensionen segons les necessitats i requisits estructurals en cada punt 

del circuit i es compararan amb els espessors més estàndards dels proveïdors a fi de garantir un 

termini de lliurament adequat i una bona resposta en cas de substitució d’un dels components. 

Per calcular l’espessor necessari s’ha de tenir en compte el diàmetre, la pressió de funcionament i la 

tensió admissible del material. 

Per a poder efectuar els càlculs apliquem la norma UNE-EN 13480-3 que regula el dimensionat 

d’espessor de canonada per una canonada sotmesa a pressió. 

Aquesta norma determina que l’espessor de canonada està condicionada per: 

- Pressió d’operació de la canonada: Pc {N/mm²} 

- Diàmetre exterior: Øe {mm} 

- Tensió de disseny: σ {N/mm²} 

La tensió de disseny es determina segons  la norma UNE-EN 13480-3 apartat 5 a partir dels següents 

paràmetres: 

-Límit elàstic teòric: ReHt {MPa} 

-Límit de fluència: Rp0,2t {MPa} 

-Resistència a tracció: Rm {MPa} 
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I la fórmula que segueix : 

 

 

Aplicant la fórmula obtenim els següents valors: 

 

 

-Coeficient d’unió: z  

En el nostre cas al tractar-se de canonades sense soldadura el valor del coeficient  z és igual a 1. 

 

Finalment la fórmula a aplicar per obtenir l’espessor de la canonada és: 

 

 

Generem una taula on apareixen els diàmetres de canonada amb els que podem treballar i les 

pressions de treball a les que estarà sotmès l’equip: 

 

Taula 6: Espessor canonada ST37 

ESPESSOR DE CANONADA 

Ø exterior (mm) 60,3 88,9 114,3 139,7 168,3 

espessor a 40bar (mm) 0,805 1,187 1,526 1,865 2,246 

espessor a 25bar (mm) 0,508 0,749 0,963 1,177 1,418 

espessor a 10bar (mm) 0,205 0,303 0,389 0,476 0,573 

espessor a 4 bar (mm) 0,082 0,122 0,156 0,191 0,230 

espessor a 1 bar (mm) 0,021 0,030 0,039 0,048 0,058 
 

Un cop obtinguts els espessors crítics de cada canonada en totes les configuracions possibles que ens 

podem trobar en aquest projecte, passem a comparar-les amb els espessors estàndards normalitzats 

segons DIN 2448 per als diàmetres de canonada que podem necessitar: 

e (mm) = 
Ø𝑒· 𝑃𝑐

2 · σ · z+ 𝑃𝑐 
 

 

σ (MPa) = min [
𝑅𝑒𝐻𝑡

1,5
ó

𝑅𝑝0,2𝑡

1,5
 ;  

𝑅𝑚

2,4
] 

 

σ =min [
235

1,5
 ;  

350

2,4
] = 145,833 MPa 

 

Equació 14: Tensió canonada UNE-EN 13480-3 

Equació 15: Fòrmula aplicada Tensió canonada UNE-EN 13480-3 

Equació 16: Espessor canonada UNE-EN 13480-3 
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Taula 7: Espessors normalitzats ST37 

 
DN 50 (2") DN80 (3") DN100 (4") DN125 (5") DN150 (6") 

espessor (mm) 2,9 3,2 3,6 4 4,5 
                                                                                                                                                                              

Es posa de manifest  que en cap cas l’espessor requerit supera l’espessor normalitzat. 

Comprovem la deducció observant el factor de seguretat que obtindríem adquirint el material amb 

l’espessor proporcionat pel proveïdor respecte de l’espessor necessari segons càlculs en cadascun 

dels casos: 

Taula 8: Factor de seguretat ST37 

FACTOR DE SEGURETAT 

Ø exterior (mm) 60,3 88,9 114,3 139,7 168,3 

FS a 40bar 3,603 2,697 2,360 2,145 2,003 

FS a 25bar 5,707 4,271 3,738 3,398 3,173 

FS a 10bar 14,123 10,571 9,249 8,408 7,852 

FS a 4bar 35,164 26,319 23,029 20,935 19,550 

FS a 1bar 140,367 105,059 91,927 83,570 78,039 
 

Amb la comprovació final i observant el factor de seguretat que hi ha en cadascun dels casos simulats 

podem afirmar, sense cap dubte, que la canonada resistirà en tots els escenaris presentats. La resta 

de càlculs presentats es troben a l’apartat 6.3 de càlculs dels Annexes Vol. 1. 

 

 

 

 

 

 



  Memoria 

34   

5.4.4.5. Comportament àrea de pas vàlvula de comporta 

Es comprova el funcionament d’una vàlvula de comporta per a regular l’àrea de pas per la canonada 

en funció de l’alçada de la guillotina. Aquesta vàlvula serà l’encarregada de regular el pas de fluid per 

la instal·lació i és d' importància  vital que sigui lo més lineal possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Les vàlvules de guillotina es caracteritzen per obrir el pas del fluid mitjançant l’elevació d’una 

comporta circular plana actuada per un volant. Aquesta peculiaritat fa que sigui més senzill regular 

l’àrea de pas efectiva en cada cas al disposar d' un control més precís.  

Per verificar aquest comportament s’utilitza la següent fórmula, la qual avalua l’àrea d’un segment 

circular enfront de l’alçada: 

 

 

 

L’àrea del segment està condicionada per l’angle que formen els 

extrems del segment i aquest angle es pot obtenir a partir de la 

fórmula adjunta: 

 

 

 

𝐴𝑠 
(𝑚𝑚2)

1

2
· 𝑅² · (𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼) 

𝛼 = 2 · 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(1 −
ℎ

𝑅
) 

Equació 17: Segment d’àrea 

Equació 18: Angle segment d’àrea 

Il·lustració 17: Vàlvula de comporta 

Il·lustració 18: Segment circular 
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Com podem apreciar la superfície que impedeix el pas és dues vegades l’àrea del segment circular. 

Doncs apliquem la següent fórmula: 

 

 

 

 

Un cop reconegudes totes les variables i fórmules a aplicar podem obtenir la corba 

resultant de creuar l’àrea de pas efectiva amb l’alçada de la guillotina. Els càlculs es 

generen a partir de la taula número 9 amb una secció de la vàlvula a definir ja que el 

que necessitem és veure el comportament de la vàlvula i no el resultat numèric. 

 

Taula 9: Àrea de pas vàlvula de comporta 

Radi de pas 1,00 
(As)Segment àrea 

guillotina 
Àrea de pas 

alçada guillotina 
(h) 

0,00 0,000 3,142 

0,10 0,059 3,024 

0,20 0,164 2,815 

0,30 0,295 2,551 

0,40 0,447 2,247 

0,50 0,614 1,913 

0,60 0,793 1,556 

0,70 0,980 1,182 

0,80 1,173 0,795 

0,90 1,371 0,399 

1,00 1,571 0,000 
                                                                                                                                                                      

𝐴 (𝑚𝑚2) = 𝜋 · 𝑅² − 2𝐴
s
 

Equació 19: Àrea de pas válvula de comporta 

Il·lustració 19: Apertura vàlvula comporta 
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Il·lustració 20: Gràfic Àrea de pas vàlvula de comporta 

 

 

El comportament d’aquest tipus de vàlvula es pot considerar prou lineal i estable com per a resultar 

seleccionada com a vàlvula de regulació i control del flux que circularà per l’equip de proves. Aquesta 

vàlvula, a més, permet un ajust precís del punt d’apertura, cosa que ajudarà molt en la presa de 

dades i en el nivell de sensibilitat del conjunt. 
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5.4.4.6. Qualitat fixacions 

Es determina la qualitat dels cargols a utilitzar en les unions bridades i es comprova el parell màxim 

de cargolament que hauria de tenir el cargol per tal de mantenir l'estanqueïtat en la unió, procurant 

sempre  de no superar el límit elàstic i així evitar deformacions permanents. 

Segons la dimensió de la brida s’incorpora cargols de diferents diàmetres. En la taula número 10 es 

pot observar els diferents diàmetres nominals de brida dels que es disposarà en l’equip de prova, el 

nombre de forats i el diàmetre dels mateixos. 

Taula 10: Tipologia cargols en fixacions 

Nº DN (mm) PN (bar) Ø. Int (mm) Àrea (mm) 

CARGOLS 

QUANTITAT ROSCA Ø (mm) 

1 50 10/16 54,5 2.332,828 4 M16 18 

2 80 25/40 82,5 5.345,616 8 M16 18 

3 100 25/40 107,1 9.008,838 8 M20 22 

4 150 10/16 159,3 19.930,648 8 M20 22 

                                                                                                                                                                                              

Un cop sabem els cargols que disposa cada tipus de brida hem de de comprovar la tensió màxima a la 

que poden estar sotmesos.  

Per tal de saber les característiques de cada cargol primerament  hem de repassar  com s’interpreta 

la qualitat d’un cargol. La qualitat dels cargols està estipulada per la norma ISO 898-1. Aquesta norma 

indica que en el cap del cargol hi ha representats dues numeracions. La primera numeració 

multiplicada per 100 indica la resistència a tracció per ruptura del material en N/mm². La segona 

dada numèrica indica el percentatge sobre el límit de ruptura al qual es troba el límit elàstic del 

material. Els cargols de cap hexagonal emprats en la nostra companyia utilitzen per defecte qualitat 

del tipus 8.8. Si tenim en compte les instruccions de la norma podem extreure les següents 

conclusions: 

 

 

𝜎𝑅 = 8 · 100 = 800 𝑁/𝑚𝑚² 

𝜎0,2 = 800 · 0,8 = 640 𝑁/𝑚𝑚² 

Equació 20: Tensió a ruptura cargol 

Equació 21: Límit elàstic cargol 
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Seguidament hem d’obtenir la secció efectiva dels cargols en cada cas. La rosca dels cargols que 

s’utilitzen a l’empresa segueix el pas mètric a partir de la norma ISO DIN-13. 

Les dades per obtenir els valors del diàmetre efectiu en cas dels cargols M16 i M20 han estat extretes 

de la taula adjunta al Volum 1 dels Annexes en l’apartat 6.4. 

A partir d’haver obtingut tots els valors necessaris podrem esbrinar la força màxima a aplicar sobre 

cada tipus de cargol sense deformar permanentment. Els resultats per als cargols M16 i M20 els 

trobem a les taules 11 i 12 respectivament: 

 

 

Taula 11: Propietats cargols M16 

M16 

σ0,2 cargol 8.8 (N/mm²) 640 

Ø fons de rosca (mm) 13,546 

Au cargol (mm²) 144,116 

F màx. (N) 92.234,203 
 

Taula 12: Propietats cargols M20 

 

 

 

A continuació, calculem la força que exerceix la canonada sobre cada cargol degut a la pressió, la 

precàrrega que se li podrà aplicar fins arribar al límit elàstic del material i, conseqüentment, el parell 

de cargolament màxim que se li podrà aplicar al cargol. 

La força deguda a la pressió la obtenim a partir de l’àrea interior efectiva de cada tipus de brida i la 

pressió de treball a la que es trobarà sotmesa: 

 

La precàrrega no és altre que la diferència entre la força màxima del cargol dins el seu rang elàstic i la 

força provocada per la pressió: 

 

M20 

σ0,2 cargol 8.8 (N/mm²) 640 

Ø fons de rosca (mm) 16,933 

Au cargol (mm²) 225,194 

F màx. (N) 144.124,453 

𝐹𝑚à𝑥. = 𝜎0,2 · 𝐴𝑢 

𝐹𝑝(𝑁) = 𝑃 · 𝐴𝑢 

𝑃𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 (𝑁) = 𝐹𝑚à𝑥. −  𝐹𝑝 

Equació 22: Força màxima sobre el límit elàstic 

Equació 23: Força excercida per la pressió 

Equació 24: Precàrrega màxima aplicada sobre el cargol 
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I finalment podem calcular el parell de cargolament màxim a partir de la precàrrega màxima que es 

podrà aplicar al cargol en el tram elàstic: 

 

 

 

Taula 13: Resultats qualitat fixacions 

  
  

Pressió de funcionament (bar) 

40 25 4 

F1 3" (N) 2.332,829 1.458,018 233,283 

F2 3" (N) 2.672,808 1.670,505 267,281 

F3 4" (N) 4.504,419 2.815,262 450,442 

F4 6" (N) 665.884,995 416.178,122 66.588,500 

Precàrrega 1 (N) 89.901,374 90.776,185 92.000,920 

Precàrrega 2 (N) 89.561,395 90.563,698 91.966,922 

Precàrrega 3 (N) 139.620,034 141.309,191 143.674,011 

Precàrrega 4 (N) -521.760,542 -272.053,669 77.535,954 

Torque 1 (N*m) 179,803 181,552 184,002 

Torque 2 (N*m) 179,123 181,127 183,934 

Torque 3 (N*m) 279,240 282,618 287,348 

Torque 4 (N*m) -1043,521 -544,107 155,072 

 

En la taula número 13 es pot observar la força exercida, la precàrrega màxima i el parell de 

cargolament màxim obtingut depenent de la pressió de funcionament en cada cas. Únicament les 

cel·les pintades en color verd són els casos realment aplicables a la realitat del banc de proves. 

Podem arribar a definir un parell de cargolament estàndard per a fixar tots els cargols de la 

instal·lació de 150 N · m que permetrà evitar el escapament de fluid a través dels acoblaments 

embridats i mantindrà els esforços sotmesos sobre els cargols dins el rang elàstic del component.  

 

 

 

 

𝜏𝑚à𝑥.(𝑁 · 𝑚) = 𝑃𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 ·  
0,2

100
 

Equació 25: Parell màxim de cargolament 
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5.5. SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES 

L’equipament estudiat en aquest projecte disposa de solucions tecnològiques emprades per primera 

vegada en els dispositius de prova de l’empresa de Dungs Espanya. Aquestes solucions pretenen 

millorar la tasca a l’usuari que estigui manipulant l’equip i poder fer unes proves amb major qualitat. 

 Canonada de sortida mòbil. La sortida del banc es podrà desplaçar sobre el seu eix 

longitudinal per tal d’adaptar la longitud del banc a les diferents dimensions dels dispositius 

que vagin instal·lats per a la prova. 

 Automatització de la instal·lació amb control centralitzat i display de visualització dels 

paràmetres del banc mitjançant un dispositiu PLC. 

 Canonada extracció flexible. Tub per poder conduir l’escapament del fluid comprimit cap a 

l’exterior de la fàbrica mitjançant conducció flexible per poder absorbir les variacions en la 

longitud final del banc de proves i amb ànima metàl·lica per evitar que al fer les corbes es 

pugui segar el tub i restringir el pas de l’escapament. 

 Silenciador acústic instal·lat a l’exterior de la nau per mitigar el soroll provocat per la velocitat 

del fluid al alliberar-se en l’atmosfera. 

 Sistema de vàlvula de seguretat amb control a través d’actuador pneumàtic i finals de cursa 

inductius. 

 Sistema híbrid de pilots en paral·lel integrats en el regulador de control i per cobrir la totalitat 

del rang de pressió requerit seleccionant el grup d’electrovàlvules que es precisa en cada cas. 

 Vàlvules de guillotina actuades per servomotors amb posicionador electrònic per al control 

de l’alçada de la comporta i volant desembragable en cas de problemes amb el 

subministrament elèctric. 
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5.6. SELECCIÓ MATERIAL 

5.6.1. Estructura 

El conjunt de la instal·lació estarà suportat per una estructura amb base de biga de perfil HEB de 

120mm. El suport estarà format per una biga horitzontal soldada entre els pilars ja existents dins el 

recinte del laboratori. La biga horitzontal es recolzarà sobre 2 pilars del mateix material. La fixació al 

banc de proves es realitzarà mitjançant brides de subjecció d’acer galvanitzat i aïllament d’EPDM per 

proporcionar una unió ferma. 

L’escapament es podrà desplaçar per sobre la biga 

horitzontal gràcies a un muntatge amb barra rectificada i 

coixinets lineals per poder manipular el dispositiu i adaptar 

la longitud total de la instal·lació a l’element que hagi de ser 

provat. 

 

5.6.2.  Regulador de control 

El regulador seleccionat per treballar com a regulador de control ha de ser capaç d’assumir les 

condicions imposades com a requeriment per al banc de proves. 

En primer lloc es decideix que el regulador ha de ser del tipus Pilotat perquè pot aconseguir una 

major precisió en la mesura i un cabal de sortida molt elevat. 

L’inconvenient principal és que és molt difícil trobar un regulador amb una pressió d’entrada a 40 bar 

i una pressió de sortida inferior a 1 bar. Propostes per part de diversos proveïdors arriben a la 

mateixa solució, que passa per conformar un tren de reguladors en sèrie per tal de fer la reducció de 

pressió en dues etapes en sèrie i aconseguir les condicions de sortida requerides esmentades. 

Aquesta solució és veu perjudicada per la manca d’espai en l’emplaçament i ràpidament queda  

desestimada. 

Finalment, i després d’una recerca important, es pretén incorporar un mateix regulador pilotat amb 

dos trens de pilots disposats en paral·lel de forma que quan es necessitin unes condicions de sortida 

d’entre 25 a 1 bar es farà servir un tren de pilots amb unes especificacions estàndard. Per altra 

banda, si es precís un rang de pressió inferior es farà servir un tren de pilots de fabricació especial 

amb un element de regulació composat per una membrana de majors dimensions que millorarà la 

sensibilitat del regulador aconseguint un rang en la pressió de sortida d’ 1 a 0,3 bar. 

Il·lustració 21: Estructura Banc de proves 
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La selecció entre els pilots es farà mitjançant el comandament d’electrovàlvules amb una 

configuració EXOR. Aquest tipus de configuració és una nomenclatura denominada “O-exclusiva” 

amb la següent taula de la veritat: 

 

Taula 14: Taula de la veritat EXOR 

A B SORTIDA 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

La característica diferencial d’aquest tipus de configuració és que permet escollir entre una entrada o 

altre però mai les dues a la vegada. D’aquesta forma es manté un cert grau de  seguretat en el 

sistema impedint que es puguin trobar obertes les dues electrovàlvules a l’hora.   

El regulador escollit és un RMG 402 de DN50mm.  Els trens de pilots escollits per aconseguir complir 

amb la totalitat del rang de pressió requerit és el RMG630a com a tren de pilots convencional i 

RMG630A/1 com a tren de pilots especial. 
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5.6.3. Quantòmetre 

La selecció del comptador de cabal és un dels punts fonamentals. En primer lloc s’ha de tenir en 

compte les condicions de treball i la ubicació dels mateixos en la instal·lació. 

Es disposarà un comptador en la línia principal per tal de poder mesurar grans cabals. Aquest 

comptador anirà instal·lat en la línia d’entrada del regulador a testejar. Es decideix col·locar el 

comptador aigües amunt del regulador a provar per disposar d’una capacitat de lectura superior. 

Tenint en compte aquesta peculiaritat un mateix quantòmetre col·locat en un punt de la instal·lació 

on la pressió sigui més elevada serà capaç de llegir cabals normals més elevats. 

Aquest primer cabalímetre ha de suportar una pressió de fins a 25 bar i ser capaç de fer una lectura 

dels 5.000 m³/h normals. 

El quantòmetre escollit és un Itron Fluxi turbina model 2000/TZ G-400 amb les següents 

especificacions recollides en la taula 15: 

Taula 15: Característiques quantòmetre principal 

Ø connexió 100 mm 

Pressió màx. 40 bar 

Cabal màxim real 650 m³/h 

Dinàmica 1/20 

Cabal mínim real 32,5 m³/h 

Aquest quantòmetre permet fer la lectura del cabal requerit ja que està indicat en unitats reals. Si 

calculem el cabal real a la pressió màxima d’entrada que disposarà el quantòmetre podrem deduir el 

cabal màxim. 

 

 

El cabal màxim normal que podrà enregistrar el banc de proves serà àmpliament superior al cabal 

màxim estipulat en el projecte. 

 

QN(Nm³/h)=Q ∗
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑠𝑡𝑑
∗

𝑇º 𝑠𝑡𝑑

𝑇º
 = 650

𝑚3

ℎ
∗ 25 𝑏𝑎𝑟 ∗

273,15 𝐾

293,15 𝐾
= 15.549,01 𝑚³/h 

 

Equació 26: Cabal normal màxim quantòmetre principal 
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El segon quantòmetre va ubicat en la derivació del banc de proves, aigües avall del regulador a 

testejar. Aquest element és l’encarregat de fer la lectura en cas de voler registrar cabals molt baixos, 

suficients per impedir la mesura amb el quantòmetre principal. 

Els requeriments d’aquest quantòmetre són una pressió de fins a 4 bar i un cabal màxim de 450 m³/h 

normals. 

En aquest cas el quantòmetre escollit és un Itron Delta pistons G-65  amb les següents especificacions 

detallades en la taula 16: 

Taula 16: Característiques quantòmetre secundari 

Ø connexió 50mm 

Pressió màx. 16 bar 

Cabal màxim real 100 m³/h 

Dinàmica 1/160 

Cabal mínim real 0,625 m³/h 

Aquest quantòmetre facilita l'enregistrament de la lectura del cabal requerit perquè està indicat en 

unitats reals. Si calculem el cabal real a la pressió màxima d’entrada que disposarà el quantòmetre 

podrem deduir el cabal màxim. 

 

 

  

 

 

 

 

 

QN(Nm³/h)=Q ∗
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑠𝑡𝑑
∗

𝑇º 𝑠𝑡𝑑

𝑇º
 = 100

𝑚3

ℎ
∗ 4 𝑏𝑎𝑟 ∗

273,15 𝐾

293,15 𝐾
= 461,01 𝑚³/h 

 

Equació 27: Cabal normal màxim quantòmetre derivació 
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5.6.4. Canonada 

Una correcta selecció de la canonada és fonamental per al bon funcionament de l’equip. Es 

distribueixen les dimensions de canonada en funció de la pressió i cabal que requerirà la instal·lació 

tenint en compte els càlculs previs realitzats i al fet de no sobrepassar el límit de velocitat de fluid 

establert en 30 m/s. 

La canonada ha estat dimensionada segons les dimensions normalitzades pels proveïdors habituals. 

Partim de la canonada de descàrrega del dipòsit, és de 3” amb un espessor de 3,2 mm. En aquest 

punt comença el disseny i generem la següent taula 17 per seleccionar la canonada de la instal·lació 

tenint en compte el cabal màxim que circularà per cada tram de canonada, la velocitat màxima que 

esdevindrà fruit d’aquest cabal i el diàmetre interior de la pròpia canonada, així com el rang de 

pressions a les quals treballarà la instal·lació i que haurà de suportar el tub: 

Taula 17: Selecció canonada ST37 

Tub 
Ø int. 

(mm) 

Espessor 

(mm) 

Cabal màx. 

(m³/h) 

Velocitat màx. 

(m/s) 

Pressió min. 

(bar) 

Pressió màx. 

(bar) 

2” 54,5 2,9 450 26,792 0,3 4 

3” 82,5 3,2 5.000 6,337 40 40 

4” 107,1 3,6 5.000 118,592 0,3 25 

6” 159,3 4,5 5.000 53,605 0,3 4 

 

Fem notar que hi ha un parell de casos on la velocitat de canonada superarà els 30 metres per segon. 

El primer problema es manifesta en la canonada de 4” on la velocitat a una pressió de 0,3 bar i 5.000 

m³/h esdevé molt superior al límit de velocitat que ens hem prèviament fixat. El segon problema es 

troba a la canonada de 6” on la velocitat també excedeix del límit de velocitat idònia. Tot i així, els 

dos casos es troben en el límit inferior del rang total d’utilització i en aquestes condicions de pressió  

val a dir que per sota d’1 bar de pressió de sortida cap regulador de la companyia és capaç d’assolir 

un cabal de aquetes dimensions.  Per tant, al tractar-se de casos extrems i prou improbables podem 

desestimar-los. 

En la resta de casos el comportament del fluid dins els tubs seguint els paràmetres de funcionament 

normal podran assolir unes condicions òptimes per a la correcta presa de dades. 
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La canonada que sortirà del dipòsit cap al banc de proves serà instal·lada en 3 polzades segons la 

norma ASTM amb espessor STD per tal de adaptar-se a la brida de connexió de sortida del calderí. 

Aquest tipus de canonada disposa d’un espessor de 5,49 mil·límetres, una cota superior al de la 

canonada calculada amb norma DIN, així  augmentarà la seguretat a la zona de la instal·lació on la 

pressió te uns valors  més elevats.  

Com a inconvenient, l’àrea de pas es veurà afectada degut al augment d’espessor però, en cap cas, 

no superarà la velocitat límit que s’ha imposat per al dimensionat de l’equip. 

Com a alternativa al Acer ST37 hem considerat la possibilitat d’utilitzar Acer inoxidable del tipus AISI 

304/316L. Aquestes variants d’acer permeten prescindir en l’ús de tractaments superficials per a la 

protecció contra la corrosió. Podem assegurar que es tracta d’un important avantatge doncs l’aire 

comprimit transporta humitat en el seu contingut i pot generar desperfectes per efectes de la 

corrosió o oxidació a la superfície del material reduint la seva vida útil i provocant aturades de la 

instal·lació per motius d'obligat manteniment.  

 

Taula 18: Selecció canonada AISI 304-316L 

Tub 
Ø int. 

(mm) 

Espessor 

(mm) 

Cabal màx. 

(m³/h) 

Velocitat màx. 

(m/s) 

Pressió min 

(bar) 

Pressió màx. 

(bar) 

2” 54,7 2,77 450 26,792 0,3 4 

3” 82,8 3,05 5.000 6,291 40 40 

4” 108,2 3,4 5.000 116,193 0,3 25 

6” 161,5 3,4 5.000 52,154 0,3 4 

 

L’acer inoxidable ens permet treballar amb espessors normalitzats més reduïts proporcionant una 

àrea major amb la mateixa mida de canonada comparat amb l’acer ST37.  

En els càlculs efectuats en els Annexes sobre l’espessor de canonada podem evidenciar que el factor 

de seguretat es veu afectat per tractar-se d’un material de paret més fina però amb suficient 

seguretat per al esforç que hauran de suportar. Les velocitats de canonada es veuen lleugerament 

minvades pel fet de disposar de menor espessor de material per a un mateix diàmetre de canonada 

afavorint el flux del fluid. 
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Qualsevol dels 3 materials seleccionats permeten el seu ús amb total seguretat i funcionalitat. La 

elecció final  de un material o altre esdevindrà de la decisió que es prengui per part del departament 

de gerència de l’empresa doncs el cost del material en acer inoxidable serà significativament superior 

tenint en compte que per tal d’evitar problemes per corrosió galvànica entre els components d’acer i 

els d’acer inoxidable s’hauria de dotar la instal·lació amb separadors galvànics, adquirint tots els 

accessoris, subjeccions i vàlvules en aquest mateix material. A les conclusions s’estudiarà, amb prou 

deteniment, la millor solució aplicable doncs és on finalment podem avaluar cap on s'inclina la 

balança. 

 

5.6.5. Vàlvules de regulació 

Seguint els càlculs efectuats es pot validar la circumstancia que una vàlvula de comporta és adequada 

per poder fer la funció de vàlvula de regulació i de control del cabal que circularà per la instal·lació. 

Així, s’incorporarà dues vàlvules de comporta en l’escapament, una en el tram principal amb un 

diàmetre nominal de 6 polzades i una segona en la derivació amb unes dimensions de pas de 2 

polzades.  

Aquestes vàlvules seran motoritzades per aconseguir una velocitat lineal tant en l’apertura com en el 

tancament i evitar oscil·lacions en la presa de dades. L’automatització estarà controlada per un 

servomotor amb un posicionador electrònic amb la finalitat d’aconseguir una regulació automàtica i 

proporcional de la vàlvula en funció d’una senyal de control d’entrada al sistema de 4 a 20 mA. i una 

senyal de sortida idèntica per assegurar , en tot moment, la posició de la comporta. 
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5.6.6. Vàlvula de seguretat 

La vàlvula de seguretat és un element fonamental dins de l’equip de proves. Aquest element 

proporcionarà l’aturada de la instal·lació si no es donen les condicions requerides per mantenir el 

funcionament de la instal·lació amb seguretat. 

La vàlvula ha de ser instal·lada a l’entrada del banc de proves per poder tallar el subministrament a 

partir del seu inici. L’entrada de la instal·lació és de 3 polzades, doncs, la vàlvula ha de ser DN80mm. 

 

Aquesta  vàlvula ha de poder incorporar les següents funcions: 

* Comandament d’apertura i tancament de la instal·lació per polsadors. 

* Tancament per polsador d’emergència amb enclavament. 

* Tancament per sobrepressió en instal·lació mitjançant pressòstat. 

* Buidat de la instal·lació de prova un cop esdevingui tancada la vàlvula de seguretat. 

La vàlvula serà del tipus d’esfera flotant d’acer al carboni amb seients de PFTE i un 15% de fibra de 

vidre per proporcionar alt rendiment i evitar desgast prematur degut a estar sotmesa a pressions 

elevades. Per la seva ubicació en la instal·lació, la vàlvula ha de ser PN40. 

Independentment del motiu de tancament de la vàlvula, aquesta ha d’estar coordinada amb un 

sistema per alliberar la pressió de la instal·lació i evitar danys en els seus components. 

Per les seves característiques la vàlvula escollida serà una ISO KITZ F14D. 

L’element que governarà aquesta vàlvula serà un actuador pneumàtic de simple efecte i retorn per 

molla. Aquest actuador ha de tenir la particularitat de proporcionar una apertura lenta i progressiva 

per evitar el cop d’ariet cap al següent element de la instal·lació, a la vegada, ha d’aconseguir un 

tancament ràpid per tal d’evitar danys en la instal·lació en casos d’emergència. L’actuador ha 

d’incorporar finals de cursa electromecànics per tal de comprovar la posició final d’apertura i 

tancament i en aquest darrer cas proporcionar el buidat de la instal·lació perquè en cap cas quedi el 

banc de proves pressuritzat quan es produeix l’aturada. 
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5.6.7. Silenciador 

El silenciador ha d’estar correctament dimensionat a fi de mitigar el nivell sonor emès per la 

instal·lació en l’escapament.  

El silenciador anirà col·locat a la façana exterior de la nau industrial. Les especificacions que s’han 

proporcionat als proveïdors per tal de poder sol·licitar oferta del material son el cabal màxim 

disponible que  circularà per les conduccions, el rang de temperatura de treball, la pressió de treball i 

el nivell d’atenuació del soroll que es necessita. Al tractar-se d’un polígon industrial hem considerat 

que el nivell de soroll màxim que es vol assolir en la instal·lació és de 85 dBA a 1 metre de distància 

de la descàrrega. Aquest és el nivell màxim permès en l’interior de la nau així que tenint en compte 

que es trobarà a l’exterior estarem sens dubte dins els límits que marca la normativa. 

Així doncs, el silenciador a col·locar serà un silenciador de venteig de tipus cilíndric i amb descàrrega a 

l’atmosfera. Els silenciadors de venteig estan formats per dues etapes clarament identificades. 

La primera etapa o reactiva és la dissenyada per actuar a freqüències baixes. En aquesta part del 

silenciador es troba el difusor d’entrada amb el que s’aconsegueix una reducció sonora i es modifica 

l’espectre d’emissió a un rang de freqüències més controlables. També hi trobem el plènum 

d’expansió amb el que es redueix la velocitat i es compensen les pressions exercides a l’entrada. Es 

controla el soroll interior del fluid així com la radiació de la carcassa del silenciador gràcies al 

tractament interior  que disposa. 

La segona etapa de dissipació o absorció obté un alt nivell de mitigació de les freqüències mitges i 

altes. El mòdul de dissipació està format per corones concèntriques, seccions multi-tubulars i baffles 

formats per plaques d’acer inoxidable perforat i material absorbent d’alta qualitat. 

L’estudi simula les condicions del fluid tenint en compte el soroll provocat pel pas del fluid a través 

del propi silenciador i la transmissió sonora a través de les parets del mateix. 

L’informe del silenciador ha estat portat a terme a partir de la norma API 521 mitjançant un software 

de càlcul i simulació per part del proveïdor. En aquest informe incorporat en l’apartat 8.5 del Volum 1 

d’Annexes fa referencia que el nivell sonor a l’escapament del banc de proves serà de 131 dBA 

mesurats a 1 metre de separació i que el nivell de reducció sonora amb la incorporació del silenciador 

serà de 46 dBA tal com es va sol·licitar en la petició d’oferta del material. 
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5.6.8. Accessoris 

Les brides de la instal·lació es seleccionaran segons norma DIN EN-1092-1 amb espessor suficient i 

amb PN o pressió nominal per suportar els esforços als que treballaran tots els components. A més 

les brides norma DIN són més usuals en els proveïdors europeus circumstancia que facilita molt 

l’obtenció de recanvis. Tant les vàlvules, quantòmetres o el propi regulador de control incorporen 

elements de fixació de tipus embridat seguint la norma d’estandardització DIN.  

Els accessoris com Tes, Corbes, reduccions estaran subministrats segons la norma ASTM. 

S’incorporarà una vàlvula de tall a utilitzar dins el banc de proves per tal de tancar la instal·lació en 

cas que fallessin tots els sistemes de seguretat. Es selecciona una vàlvula del tipus esfera flotant amb 

pressió nominal de 40 bar. 

Per altra banda es muntarà dues vàlvules de tall tipus papallona en la zona de descàrrega per tal de 

poder seleccionar entre l’escapament principal i la derivació. Les dues vàlvules adients segons el 

diàmetre de canonada corresponent seran suficients amb una pressió nominal de 10/16 bar.  

5.6.9. Modificacions de l’entorn 

S’ha de realitzar tot un seguit de modificacions a l’emplaçament de l’equip de proves per poder 

condicionar el dispositiu. 

Les modificacions, seguint el layout descrit en l’apartat 5.4.1, contemplen la partició de l’oficina 

tècnica, emplaçament que actualment és una zona completament diàfana. Aquesta partició es dura a 

terme per mitjà d’ un envà amb plaques de guix laminat de 2500mm d’alçada i aïllament intern 

acústic. 

L’accés a l’interior a través de l’envà es farà amb una porta d’acer galvanitzat del tipus RF de 

seguretat contra-incendis i amplada de pas de 900 mm. 

L’envà incorporarà una apertura de 1200mm per 600mm per tal de poder encabir una finestra fixe 

amb vidre doble acústic i marc amb perfilaria d’alumini blanc. 

Per la part exterior, s’incorpora una porta doble de fusta DM amb apertura de 1440mm per poder 

accedir directament des de la planta de producció a la sala de laboratori on es troba la instal·lació del 

banc de proves. 
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5.6.10. Automatització 

L'automatització s'incorpora a l'equip per facilitar el treball de l'usuari que el manipula. Tanmateix, 

s'emprarà un sistema tal que procuri evitar errors humans i danys en la instal·lació. El conjunt 

d’aquests elements i processos permetran una major sensibilitat del banc de proves, augmentar la 

seguretat i permetre una presa de dades amb una optimització dels recursos, millorar la velocitat de 

la prova i la precisió. La totalitat d’aquest procés d’automatització ha estat portat a terme per una 

empresa externa de confiança per a la companyia que s’ha esforçat en entendre els requeriments i la 

complexitat que hi havia en la instal·lació.  

La execució de la prova i control del banc de proves així com dels elements automatitzats estaran 

governats de forma centralitzada en el quadre de control instal·lat de forma mural en una zona de 

fàcil accés i propera a la instal·lació. El quadre disposarà de tots els elements de seguretat elèctrica 

necessaris per a la protecció dels dispositius que conformen la instal·lació així com protecció sobre les 

persones en cas de contacte amb l’electricitat. 

Per a l’actuador pneumàtic que controla la vàlvula de seguretat s’integra un conjunt de botoneres 

per poder arrencar la instal·lació, aturar-la de forma normal o fins i tot poder polsar un paro 

d’emergència amb enclavament en cas que es produeixi un problema en la instal·lació. L’actuador 

estarà dotat de finals de cursa inductius que permetran controlar en tot moment la posició de la 

vàlvula d’esfera. Quan aquesta es trobi tancada completament el final de cursa enviarà senyal a una 

electrovàlvula que permetrà buidar la instal·lació aigües avall d’aquesta vàlvula. 

S’inclouen servomotors en vàlvules de comporta per al control d'apertura de la guillotina i procurar 

una apertura lineal. Els servomotors es podran accionar des de el quadre de control o polsant la 

botonera que es trobarà en el mateix actuador de la vàlvula.  

Les electrovàlvules incloses en els trens de pilots del regulador de control per a la selecció de la 

pressió d'entrada requerida aniran governats per un commutador de tres posicions. Una posició 

inicial de repòs que mantindrà totes les electrovàlvules sense excitació i per tant tancades. Les dues 

posicions restants activaran un o altre tren de pilots per poder fixar la pressió de sortida que es 

desitja en el regulador de control. Es col·locarà pressòstats i sondes PT-100 per controlar la 

temperatura i pressió de totes les seccions importants de la instal·lació. Les senyals de tots els punts 

s’enviarà a un petit PLC que computarà les dades per poder mostrar-les mitjançant un display. Aquest 

display permetrà centralitzar totes les dades del banc de proves en un mateix punt facilitant la 

lectura i el control sobre la instal·lació. Els quantòmetres també es poden nodrir d’aquesta funció de 

lectura a través del mateix display doncs tenen incorporat una presa de dades per impulsos amb 

senyal de baixa freqüència.  
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5.7. Funcionalitat 

En aquest apartat parlarem de la funcionalitat de l’equip i les especifiques característiques  de les que 

disposa. 

L’Equip de prova, un cop estiguin instal·lats tots els components, serà capaç de poder efectuar totes 

les funcions necessàries per al test dels reguladors industrials prèviament esmentades en l’apartat 

5.2 d’utilització. 

El joc de brides per col·locar el regulador a testejar seran del tipus DIN DN100 amb l’objecte de poder 

aconseguir incorporar qualsevol tipus de regulador industrial de la companyia afegint la reducció que 

hi pertoqui. El conjunt de reduccions s’hauran de fabricar tenint en compte el producte de la 

companyia. D’aquesta forma, es fabricarà un joc de reduccions dels diàmetres corresponents a  les 

dades facilitades en la taula 19. 

Taula 19: Tipus de reduccions 

DN EMBRIDAT  (mm) ROSCAT (polzades) 

25 1” 

40 1. 1/2”  

50 2” 

65  

80  

 

Amb la finalitat de poder aconseguir la distància entre brides necessària en cada cas segons el 

producte a testejar que s’instal·li en el banc de proves , s’ha adoptat la solució de construir una 

bancada mòbil per a la secció de canonada corresponent a l’escapament de la instal·lació. Aquesta 

secció de canonada permetrà desplaçar-se en una única direcció per tal de aconseguir la distància 

necessària en cada cas al incorporar el regulador i, si escau, la reducció pertinent. Per altra banda, es 

permetrà que els dos extrems embridats que vindrien a ser la entrada i l’escapament es puguin unir 

desplaçant la secció mòbil i aconseguir fer el manteniment de la instal·lació. 
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Per acabar la fase de disseny s’ha realitzat dues vistes renderitzades del assemblatge final per tenir 

una noció prou acurada de com quedarà la instal·lació final. 

 

Il·lustració 22: Renderitzat instal·lació banc de prova interior 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 23: Renderitzat instal·lació banc de prova exterior 
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5.8. Ergonomia 

L’ergonomia es la disciplina encarregada d’assegurar la correcta manipulació d’un aparell o equip 

tenint en compte el disseny de l’espai de treball per aconseguir maximitzar el  nivell d’optimització 

entre ésser humà, màquina i entorn. 

En aquest projecte es farà l’estudi de 3 aspectes que han estat considerats fonamentals i evidents 

considerant les característiques de l’equip i les seves peculiaritats. 

5.8.1. Equip de treball 

El dispositiu de prova ha de complir amb les normes tècniques aplicades per l’ Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Es col·locaran els elements del banc en una posició que permeti la correcta manipulació sense obligar 

a ocupar posicions incòmodes o perilloses pel treballador que operi l’equipament. De la mateixa 

manera es posarà a disposició del treballador un element grua per a subjectar i manipular els 

reguladors en la zona de treball per tal de prevenir que es treballi amb masses en suspensió que 

puguin perjudicar la salut del treballador. 

Els punts de presa de dades hauran de estar ubicats en un lloc on la seva lectura sigui  fàcil. Una 

solució molt encertada i apropiada seria poder comandar tota la informació des del mateix punt. 

5.8.2. Exposició al soroll 

L’equip ha de trobar-se aïllat de la resta de la fàbrica i per tant s’han d’implementar mesures de 

protecció.  

En la fulla tècnica d’Exposició dels treballadors al soroll inclòs en el Real Decret del 286/2006, 

s’esmenta, en l’apèndix 1, els efectes sobre la salut causats per l’exposició al  soroll. Segons aquest 

apèndix a partir de 85 decibels es pot generar una sensació de malestar en ambients industrials. 

En primera instància, tot usuari que es trobi dins del recinte del banc de proves ha de dur 

degudament col·locat l’element de protecció auditiva que compleixi amb les especificacions que 

assenyala la norma EN352. 

Una mesura a implementar és la instal·lació d’un silenciador en el punt d’escapament de gasos. 

Aquest silenciador haurà de ser capaç de suportar el cabal màxim de sortida de 5.000 m³/h. El 

silenciador estarà ubicat a l’exterior de la fàbrica. 
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5.8.3. Manual d’usuari 

S’ha d’implementar un manual d’utilització del producte per assegurar que es fa un ús correcte i 

s’evitin possibles errors o fins i tot accidents. Aquest manual ha de descriure amb total claredat  tots 

els passos a seguir per a fer els assaigs d’una forma segura. El contingut del manual es troba a 

l’Apartat 2 del Volum 1 d’Annexes. Degut a que no es disposa actualment del banc de proves fabricat 

el manual de proves es troba en una primera versió que posteriorment a la seva fabricació anirà 

patint millores per tal d’adequar-lo a la situació real. 

 

5.8.4. Formats 

S’inclourà una versió en Microsoft Excel, dissenyat per l’empresa, per registrar totes les dades de la 

prova realitzada, disposar d’un històric dels tests que s’han fet i fer més accessible la informació 

sobre els projectes que es duen a terme dins les instal·lacions de prova.  

De la mateixa manera, s’incorporarà un format per a poder seguir un procediment de prova dels 

reguladors reductors de pressió a partir del que estipula la norma EN-334. 

Finalment, es tindrà a l’abast un format per registrar el material a descomptar de l’estoc de 

magatzem en cas que es necessités de més material per dur a terme els tests. 

Tots aquests formats queden adjuntats en el Volum 1 d’Annexes dins l’apartat 2.9. 
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6. Anàlisi de l’impacte ambiental 

L’aparell equiparà com a fluid de transport aire ambiental tractat i pressuritzat. Els equips de 

compressió s’encarreguen de tractar aquest aire. Cada derivació provinent dels compressors 

incorporen filtres de condensat que funcionen per la decantació del líquid en un recipient. El fluid 

com a tal no implica cap impacte sobre el seu entorn. L’impacte ambiental que podem determinar 

quantitativament és el consum d’energia elèctrica per part del compressor. Per a aquesta finalitat 

hem d’obtenir les dades tècniques del compressor i estimar un temps de funcionament diari. 

Potència del compressor: 37 kW 

Velocitat de gir:            1.475 RPM 

Cabal de descàrrega: 13.332 Litres /min = 800 m³/h 

Pressió de descàrrega:     40 bar 

Pressió d’alimentació:     10 bar 

6.1. Energia consumida 

Comprovem l’energia consumida necessària per l’equip de compressió. Calcularem la potència útil 

del compressor i comprovarem el seu rendiment per avaluar la quantitat d’energia perduda durant el 

procés: 

 

 

Per a calcular el rendiment dividim la potència útil sobre la potència consumida pel compressor: 

 

 

 

 

𝑁𝑢 = 𝛥𝑃 · 𝑄 = 30𝐵𝑎𝑟 ·  800m³/h = 24.000W = 24kW 

𝜂 =  
𝑁𝑢

𝑁𝑐
=

24 𝑘𝑊

37 𝑘𝑊
 = 0,6486 = 64,86 % 

Equació 28: Potència útil compressor 

Equació 29: Rendiment compressor 
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Conseqüentment  la porció de pèrdues en el sistema equivalen a restar la potència útil generada de 

la potència total consumida: 

 

 

Aquesta potència perduda equival a un 35,14% del total. 

Estimació del temps de funcionament diari: 0,1912 h 

Un cop determinat el temps de funcionament i coneixent la potència consumida pel compressor 

podem obtenir la energia elèctrica diària consumida per l’equip. Aquesta energia serà la que 

directament es facturarà periòdicament a l’empresa  i que tindrà un impacte negatiu sobre el resultat 

comptable de l’empresa, doncs comportarà un cost econòmic. Indirectament aquest consum 

implicarà un impacte ecològic sobre la Terra. 

 

 

6.2. Cost econòmic 

Tenint en compte el preu del kWh elèctric a data 06/11/17, segons dades obtingudes del portal 

informatiu de http://www.tarifadeluz.com, que és de 0,127 €/kWh podem aplicar una fórmula 

estimativa del cost que implicarà fer ús de l’equip de compressió a diari: 

 

 

Un cop obtingut el cost econòmic per unitat diària podem calcular l’impacte mensual tenint en 

consideració una mitjana dels dies laborals en un mes sabent que la jornada laboral anual és de 1.780 

hores  segons el butlletí del conveni del metall per al 2017. Tanmateix, amb una jornada laboral diària 

de 8 hores, podem determinar que l’equip estarà operant 18 dies al mes. 

 

𝐸𝑐 = 𝑁𝑐 · 𝑡 =  37𝑘𝑊 ·  0,1912 h = 70,744 kWh 

𝑁𝑝 = 𝑁𝑐 − 𝑁𝑢 = 37 𝑘𝑊 − 24 𝑘𝑊 = 13 kW 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 𝑑𝑖à𝑟𝑖 = 𝐸𝑐 · 𝑃𝑣𝑃 =  70,744 𝑘𝑊ℎ ·
0,127€

𝑘𝑊ℎ
= 8,984 €/𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  8,984 €/𝑑𝑖𝑎 · 18 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 161,712 €/𝑚𝑒𝑠 

Equació 30: Potència perduda 

Equació 31: Energia consumida compressor 

Equació 32: Cost econòmic diàri 

Equació 33: Cost econòmic mensual 

http://www.tarifadeluz.com/
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I un cop determinat el cost mensual podem saber finalment el cost anual corresponent al consum 

elèctric del compressor per alimentar la instal·lació de prova. 

 

6.3. Emissions de CO2 equivalents 

Val molt la pena fer referencia a  la quantitat de diòxid de carboni que ha estat emès a l’atmosfera 

per tal de produir la electricitat necessària que demanda la instal·lació 

A partir de les dades que podem obtenir a traves del portal gestionat  per  la Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic es pot introduir el concepte de Mix elèctric. Aquest concepte representa l’empremta 

de CO2  produïda per les plantes de generació de la xarxa elèctrica peninsular i s’estipula anualment a 

partir de les dades recollides per part de Red Eléctrica de España. Aquestes dades es sintetitzen 

seguint la metodologia establerta per la Comissió Nacional d’Energia. 

Degut a que encara no es disposen de dades del Mix Elèctric per l’any 2017 per no haver-se finalitzat 

proposem el càlcul segons l’estudi de 2016. En aquest darrer any el Mix elèctric ha estat de 308 g 

CO2/kWh.  

Si apliquem aquest factor segons l’energia consumida per la nostre instal·lació podem observar 

l’impacte indirecte del nostre equipament sobre el medi ambient: 

 

 

 

 

 

𝐶𝑂2 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 =  308 𝑔
𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
·

70,744𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 21.789,152𝑔 𝐶𝑂2/𝑑𝑖𝑎 

Equació 35: Emissions de CO2 equivalents 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =  161,712 €/𝑚𝑒𝑠 · 12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 = 1.940,544 €/𝑎𝑛𝑦 

Equació 34: Cost econòmic anual 
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7. Pressupost i anàlisi econòmic 

S’ha analitzat la possibilitat d’adquirir totes i cadascuna de les partides que conformen el projecte. Els 

proveïdors han estat seleccionats, en un alt percentatge, a partir de la cartera interna de proveïdors 

de la que disposa la companyia. El pressupost s’estructurarà seguint les necessitats reals. Els preus 

estaran comptabilitzats en Euros sense incloure l’Impost de Valor Afegit i comptant amb els 

descomptes i/o bonificacions en base  a que l’empresa està considerada com a Client assidu. 

El cost total de la instal·lació tenint en compte totes les partides del pressupost és de 50.179,21€. 

 

L’anàlisi econòmic i de viabilitat de la instal·lació s’ha creat avaluant la situació actual de l’empresa 

sabent el cost diari per al lloguer d’una instal·lació de prova de similars característiques més el 

desplaçament, dietes i l’allotjament dels treballadors especialitzats per a la tasca que es requereixi. El 

cost total anual per al càlcul de l’anàlisi econòmic és de 15.000 Euros. Aquest cost a partir de la posta 

en marxa de la instal·lació es transformarà en un estalvi anual. 

En el conjunt de despeses anuals necessaris s’ha de tenir en compte el càlcul estimatiu que correspon 

al consum elèctric anual que necessita el compressor per aconseguir pressuritzar el tanc d’aire 

comprimit. Aquest càlcul es troba en l’apartat 6.2 de la memòria. 

Per al càlcul del Valor Actual Net s’ha tingut en compte un interès mitjà del 4,852% anual per a 

operacions de finançament a un termini de 10 anys. Taxa d’interès aplicada en base a operacions de 

finançament de béns d’equip segons informació obtinguda de l’Instituto de Crédito Oficial. 

S’estima que la vida útil de la instal·lació de prova pot superar els 10 anys amb un òptim rendiment i 

amb un nivell de reparacions i actualitzacions mínimes. Comptablement la repercussió d’aquesta 

inversió en el compte de resultats serà de l’ordre del 10% anual. 

El pressupost desglossat i les seves partides així com el conjunt d’operacions realitzades per 

aconseguir els resultats de l’anàlisi econòmic s’inclouen al conjunt d’Annexes volum 1 del projecte en 

els apartats número 4 i 5 respectivament.  

Taula 20: Resultats anàlisi econòmic 

Pay-back 3,84 

VAN 71.772,81 € 

TIR 23% 
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A partir dels valors obtinguts en la taula anterior podem observar que el temps de retorn de la 

inversió estarà per sota del quart any de funcionament. També podem determinar que el projecte es 

consolida com a rentable econòmicament parlant, per haver obtingut un valor positiu de Valor Actual 

Net. Per la banda de la Taxa Interna de Retorn podem dir que és àmpliament superior a la Taxa 

d’interès mitjà que s’ha estipulat al llarg del període calculat, per tant és d’esperar que serà un 

projecte amb una viabilitat econòmica-financera. 
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8. Conclusions 

Amb la finalitat de concloure aquest projecte repassarem les dades i els resultats  obtinguts durant el 

transcurs del treball així com les dificultats i entrebancs pel quals s’ha hagut de passar però que 

finalment, d’una forma o altre, s’han superat satisfactòriament. 

Primerament és bo fer notar que actualment el projecte  segueix el seu curs i es troba en fase 

d’execució i construcció. Tant l’acceptació per part dels responsables de la companyia per a executar 

la construcció del treball com el suport i validació per part de la resta de departaments de l’empresa 

ha estat molt positiu per poder seguir endavant en base als estudis proposats en aquest document. 

La implementació de la instal·lació calculada i dimensionada ha de complir amb les necessitats i 

criteris que es plantejaven en un inici i ha de servir a la firma Dungs per poder estalviar temps en els 

processos de comprovació i assaig dels productes, així com incrementar la fiabilitat del material que 

es posa al mercat per la companyia. La decisió final per seleccionar el material de la canonada ha 

estat finalment l’acer ST37 al qual se li aplicarà un tractament anticorrosiu mitjançant l’aplicació de 

pintura líquida amb una capa base d’imprimació epoxi.  La posta en marxa ha d’acabar complint amb 

les necessitats, criteris de seguretat i estàndards de qualitat preestablerts. El cost-benefici del 

projecte, sens dubte, ha d’acabar incidint positivament a l’empresa. 

Els esforços i els mitjans invertits en aquest projecte han estat de llarg molt superiors als de qualsevol 

altre projecte realitzat fins a la data. La major dificultat ha estat poder compaginar la rutina diària en 

les tasques a desenvolupar durant l’horari laboral normal amb el fet d’avançar amb aquest treball 

final de grau. Tot sovint s’ha hagut de fer tasques en  hores extra laborals per tal d’aconseguir la fita 

proposada, malgrat que , en moltes ocasions, també ens trobàvem amb la dificultat que fora de 

l’empresa era gairebé impossible  procedir a la continuació del treball per la manca de software, 

impossibilitat  d’accés a normatives i a altres elements del tot necessaris i imprescindibles pel 

disseny, dimensionat i formulació dels càlculs necessaris.  

L’experiència obtinguda al poder dur a terme la planificació d’aquest projecte m’ha permès conèixer 

diferents solucions a l’hora de dissenyar una instal·lació d’aquest tipus. He pogut experimentar la 

posta en pràctica, que tot sovint es reclama com a estudiant durant el transcurs de la vida 

universitària, sobre els coneixements que s’han anat adquirint en els darrers anys. A més, gràcies a 

l’adjudicació d’aquesta instal·lació he tingut el privilegi de poder viatjar a d’ altres subsidiàries de la 

companyia així com  visitar empreses de la competència per veure altres instal·lacions a Espanya i 

Alemanya i així observar empíricament les peculiaritats i característiques de cadascuna d’elles. 

La dificultat d’estar per primer cop al capdavant del disseny d’un equip d’aquestes característiques  

ha estat un dels factors més crítics. He aprés que s’ha d’aplicar el millor de cadascuna de les opinions 
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amb les que et vagis creuant per no acabar fet un embolic. La diversitat d’opinions durant el transcurs 

del projecte ha estat tan voluminosa com dispar en quan a diferents plantejaments, cosa que en 

molts casos feia que el projecte es quedés aturat. Per això, ha estat molt important el suport i 

assessorament de tots els professionals amb els que s’ha estat envoltat a l’empresa així com 

l'assessorament per part de proveïdors. Una conclusió molt important que he aprés és que les 

decisions finals han d’acabar essent les pròpies de cada director de projecte sempre que es recolzin 

sobre una base suficientment sòlida de càlculs i raonaments. 

La sol·licitud d’oferta de material a proveïdors ha estat un altre punt crític. El desconeixement per 

part d’un mateix sobre l’argot tècnic que envolta cada tipus concret de component  ha fet que cada 

trucada i cada correu intercanviat amb els proveïdors acabés sent una classe particular sobre el 

producte que es volia sol·licitar. Vull donar una  especial èmfasi  en l’enorme ajuda, assessorament i 

paciència que he rebut per part de molts proveïdors encara que malauradament no amb tots es 

pugui concretar una comanda degut a les lògiques limitacions pressupostàries per a l’execució de 

l’equip de proves. 

Com a aspectes a millorar trobo a faltar poder implementar un manual d’instruccions i de 

manteniment amb major informació i detall així com poder augmentar l’automatització del banc amb 

la introducció d’un PLC amb majors prestacions per poder fer els Settings directament sense haver de 

manipular cap altre element de la instal·lació. Malauradament aquests i altres aspectes queden 

supeditats posteriorment a la construcció i/o avaluació de la instal·lació. 

Finalment vull agrair la confiança dipositada en un mateix per a poder desenvolupar un projecte 

d'aquestes dimensions. L’enriquiment personal i professional rebut el puc qualificar com a excel·lent i 

m’ha permès fer un salt quantitativament molt important dins el món professional. Des que es va 

iniciar la redacció d’aquest projecte fins les seves últimes línies he tingut l’oportunitat d’ evolucionar 

dins l’empresa passant de becari en el conveni de cooperació a través de la UPC a ser qualificat i 

contractat com a enginyer  a la plantilla de  l’empresa. Actualment em trobo en una situació de 

motivació molt important per l’adjudicació de la part de planificació, muntatge i construcció del banc 

de proves perquè s’aconsegueixi finalitzar en el transcurs del primer trimestre de 2018. 
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