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A. NECESSITATS DE VAPOR 

 

A.1 Introducció 

 

L’empresa RUSCALLEDA, S.L. disposa d’una instal.lació de vapor formada per una caldera 

de vapor funcionant a gasoil de 1.500 kg/h de producció de vapor. Últimament, degut a la 

demanda creixent de productes semielaborats vol instal.lar tres unitats noves de la línia final 

de productes semielaborats amb consum de vapor. 

 

Actualment la caldera de vapor existent s’ubica en una sala de calderes de dimensions 

suficients per allotjar-hi una nova caldera de vapor tal i com s’observa en el plànol 10.  

 

En aquest apartat es determinaran les necessitats de vapor futures i s’escollirà la caldera i el 

cremador necessaris i es determinaran els requisits que ha de cumplir la sala de calderes 

segons les normatives que li són d’aplicació. 

 

A.2 Càlcul necessitats de vapor 

 

Els consums de vapor en la instal.lació de referència seran els indicats pels fabricants dels 

aparells. Es tindrà en compte el consum de la instal.lació existent i es deixarà una previsió 

per a una possible futura ampliació d’aparells de consum. La relació de consums de la 

instal.lació es mostra en la Taula 1. 

 

Aparell Consum vapor (kg/h) 

Màquina-1 1.000 

Màquina-2 1.000 

Màquina-3 500 

Instal.lació existent 1.500 

Previsió ampliació 1.000 

TOTAL 5.000 

    Taula 1. Relació consums de vapor. 
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B. SELECCIÓ CALDERA DE VAPOR 

 

D’acord amb els càlculs de les necessitats de vapor, caldrà insta.lar una caldera de vapor 

amb una producció nominal de 5.000 kg/h a una pressió de 10 bar. 

 

Escollirem una caldera de les següents característiques: 

 

Marca:       ATTSU 

Tipus:       RL-5000/10 CE 

Producció de vapor:     5000 kg/h 

Potència tèrmica:     3826 kW  

Pressió de disseny:     10 bar 

Pressió de treball prevista:    8,5 bar 

Tensió elèctrica:     400 V III 50 Hz 

Combustible:      Gas Natural 

 

En l’Annex 1 es detallen la resta de característiques de la caldera de vapor. 

 

Serà una caldera de vapor tipus pirotubular, de funcionament automàtic degudament 

homologada segons Directiva d’Equips a Pressió 97/23/CE. 

 

Disposarà dels següents elements de funcionament i seguretat: 

 

- 1 Bomba d’alimentació d’aigua capaç d’aportar un cabal mínim de 1,5 vegades la 

vaporització màxima contínua del generador. Amb dues vàlvules de retenció entre la 

bomba i l’entrada a la caldera. 

- 2 Controls de nivell visual del nivell d’aigua a l’interior de la caldera. 

- 1 Controlador de nivell de funcionament del sistema d’alimentació d’aigua i seguretat de 

nivell baix. 

- 1 Transmissor de pressió per a la regulació del sistema d’aportació calorífica. 

- 1 Vàlvula de sortida de vapor de tancament lent DN 80, PN 16. 

- 2 Vàlvules de seguretat que permeten l’evaquació del 100% de la producció de vapor de 

la caldera tarades a la pressió de 10 bar de manera que impedeixen que es pugui 

sobrepassar la pressió de disseny de la caldera.  

- Manòmetre indicador de la pressió de vapor a l’interior de la caldera. 

- Termòmetre indicador de la temperatura del vapor a l’interior de la caldera. 

- Mirilla control flama. 
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- Purga de fons automàtica per a l’eliminació de fangs. 

- Seguretat per nivell d’aigua molt baix independent del control de nivell. 

- Pressostat de seguretat de màxima pressió de vapor amb comunicació directa amb la 

caldera. 

- Temporitzador horari de 2 hores. 

- Connexió de massa a terra. 

- Quadre elèctric complert de protecció i maniobra. 

 

La sortida de les vàlvules de seguretat es conduïrà a l’exterior a un lloc segur amb tuberia 

d’acer del mateix diàmetre o superior al diàmetre de descàrrega de les vàlvules de 

seguretat. 
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C. SELECCIÓ CREMADOR DE GAS NATURAL 

 

La caldera de vapor que s’instal.larà és d’una potència tèrmica de 3.826 kW, per tant caldrà 

instal.lar un cremador que com a mínim sigui capaç d’aportar aquesta energia calorífica. 

 

S’instal.larà un cremador de la marca ELCO. A partir de la Figura 1 del fabricant del 

cremador es selecciona el cremador necessari per a la caldera. La selecció es realitza a 

partir de la sobrepressió que ofereix la caldera en el circuit de fums. Segons dades del 

fabricant de la caldera la sobrepressió té un valor de 5 mbar. D’aquesta manera, el cremador 

que permet obtenir una potència mínima de 3.826 kW és el cremador model EK 7.450 G-R 

que amb una sobrepressió de 5 mbar s’obté una potència calorífica de 4.200 kW, superiors 

per tant a les necessitats de la caldera de vapor. 

 

 
                 Figura 1. Corbes de potència cremador. 

 

El cremador a instal.lar disposarà dels següents elements de seguretat: 

 

- Seguretat d’extinció de flama per cèl.lula ultravioleta. 

- Programador de control d’encesa automàtica. 

- Pressostat de mínima pressió de gas. 

- Pressostat de mínima pressió d’aire. 

 

En l’Annex 2 es detallen la resta de característiques del cremador de gas natural. 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 8 

D. SALA DE CALDERES 

 

D.1 Requisists constructius 

 

D’acord amb l’article 7 del Reglament d’Aparells a Pressió, les calderes de vapor es 

classifiquen en funció del producte P x V, on P representa la pressió màxima de servei de la 

caldera en bar i V el volum a nivell mig d’aigua en m3. 

 

Les calderes es classifiquen segons aquestes categories: 

 

Categoria A:  P x V > 600 

Categoria B:  10 < P x V ≤ 600 

Categoria C:  P x V ≤ 10 

 

La caldera projectada té una pressió màxima de servei de 10 bar i un volum a nivell mig de 

3,578 m3 de manera que el producte de P x V té el següent valor: 

 

P x V = 10 bar x 3,578 m3 = 35,78 bar x m3 

 

Per tant la caldera queda classificada com a Categoria B. 

 

Per a calderes de Categoria B que disposen de control de qualitat (cas de la caldera 

projectada), segons article 9, punt 2.2 les distàncies de seguretat entre la caldera i els 

diferents riscos són les següents: 

 

Risc 1:  1,5 m 

Risc 2:  1 m 

 

On: Risc 1 és el risc que afecta a vivendes, locals de pública concurrència, carrers,  

places i altres vies públiques i tallers o sales de treball alienes a l’usuari. 

 

Risc 2 és el risc que afecta a zones o locals on hi hagi persones de forma permanent 

o habitual, tals com zones de pas continu, tallers, sales de treball, etc, que pertanyin 

a l’usuari de la caldera. 
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L’article 9 indica també l’espessor dels murs de tancament de la sala de calderes. Donat que 

l’únic risc que afecta la instal.lació és el risc 2, l’espessor dels murs de tancament de la sala 

de calderes ha de ser de 15 cm com a mínim i han d’estar construits de formigó armat. 

 

L’altura dels murs de formigó ha de sobrepassar en un metre com a mínim la part més alta 

de la caldera de vapor sotmesa a pressió. 

 

La caldera té un pes en plena d’aigua de 15.541 kg. Es recolza sobre dues estructures de 

4,5 m de llargada i 1,0 m de longitud. Amb aquestes dimensions s’obté una càrrega sobre el 

terra de la nau de 1.726,78 kg/cm2, inferiors per tant als 2.000 kg/cm2 de resistència que té 

el paviment de la nau. 

 

En el plànol 10 s’observa que la sala de calderes existent cumpleix amb els requisits 

constructius detallats en aquest apartat pel que respecta a distàncies de seguretat, 

espessors i altura dels murs de tancament de la sala de calderes. 

 

D.2 Obertures de ventilació 

 

En la sala de calderes existiran dues calderes de vapor, la caldera de vapor existent i la de 

nova instal.lació. 

 

La caldera de vapor existent té una potència tèrmica de 1.000.000 kcal/h (1.162,8 kW) i la 

caldera de vapor de nova instal.lació de 3.612.000 kcal/h (4.200 kW). 

 

Es realitzarà càlcul de les obertures de ventilació necessàries segons la normativa de gas i 

segons la normativa d’aparells a pressió. 

 

Segons la normativa de gas, Norma UNE 60.670-6/2005, es necessita una obertura de 

ventilació inferior de 5 cm² de secció lliure per cada KW de potència de l'aparell i una 

obertura de ventilació de 10 vegades la superficie (en m2) del local expresada cm². 

 

Segons Reglament d’Aparells a Pressió (MIE AP1), es necessita una obertura de ventilació 

inferior de la potència total en kcal/h instal.lada dividit per 500 (en cm2) i una obertura de 

ventilació superior la meitat de la obertura de ventilació inferior. 
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Els resultats obtinguts segons les dues normatives són els següents: 

 

 Normativa de gas Normativa d’aparells a pressió 

Potència total (kcal/h) 4.612.000 4.612.000 

Potència total (kW) 5.362,8 5.362,8 

Superfície sala calderes (m2) 93,4 93,4 

Obertura ventilació inferior 

(cm2) 

26.814 9.224 

Obertura ventilació superior 

(cm2) 

934 4.612 

Taula 2. Dimensions obertures de ventilació. 

 

S’escollirà el resultat major obtingut en cada cas. 

 

Pel que respecta a l’obertura de ventilació inferior s’escull el resultat obtingut segons la 

normativa de gas, per tant és necessària una obertura de ventilació inferior de 26.814 cm2. 

 

Pel que respecta a l’obertura de ventilació superior, s’escull el resultat obtingut segons la 

normativa d’aparells a pressió, per tant és necessària una obertura de ventilació superior de 

4.612 cm2. 
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E. INSTAL.LACIÓ DE GAS NATURAL 

 

E.1 Introducció 

 

Donada la proximitat de la xarxa de Gas Natural canalitzat que, tal i com s’observa en el 

plànol 2, passa per davant la finca de l’empresa. En el moment de construcció de la xarxa de 

subministre ja es va deixar en previsió una vàlvula d’escomesa per a l’establiment i una 

caseta per allotjar-hi l’Estació de Regulació i Mesura. 

 

Es realitzarà una instal.lació de gas natural per alimentar la caldera de vapor que funcionarà 

amb un cremador de gas natural, deixant una derivació en previsió d’alimentar la caldera 

existent que actualment funciona amb gasoil. 

 

La instal.lació constarà de tres parts diferenciades: 

 

- Escomesa interior: El tram comprès entre la vàlvula d’escomesa i l’Estació de Regulació i 

Mesura. 

- Estació de Regulació i Mesura: Té la finalitat de filtrar el gas, reduir la pressió de la xarxa 

de subministrament a la pressió de distribució de la xarxa interior i el comptatge del gas 

consumit en la instal.lació. 

- Instal.lació interior: Tram comprès des de l’Estació de Regulació i Mesura fins als punts 

finals de consum. 

 

E2. Característiques del gas 

 

El gas a utilitzar serà Gas Natural procedent de la xarxa canalitzada propietat de la companyia 

subministradora GAS NATURAL SDG, S.A. Les característiques principals del Gas Natural, el 

combustible utilitzat, són les indicades en la Taula 3. 

 

Potència Calorifica Superior 10.163 Kcal/Nm³ 

Potència Calorifica Inferior 9.161 Kcal/Nm³ 

Limit Inflamabilitat Superior 13,8 % 

Limit Inflamabilitat Inferior 4,7 % 

Densitat del gas a 20ºC 0,77 Kg/cm² 

Index de Wobbe corregit 13.240 Kcal/m³ 

Familia a que pertany Segona 

Taula 3. Característiques Gas Natural. 
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E.3 Característiques xarxa de subministrament de gas natural 

 

La xarxa de gas natural a la que es connectarà la instal.lació receptora de la indústria 

discorre per l’exterior de la finca de la indústria tal i com s’indica en el plànol 2. 

 

Segons la companyia subministradora, es tracta d’una xarxa de subministrament a Alta 

Pressió A amb una pressió màxima d’operació (MOP) de 16 bar i una pressió de garantia 

mínima en l’escomesa de 4 bar i el material de la canalització és acer. En el moment de 

realitzar la construcció de la la xarxa de subministrament de gas natural, ja es va deixar una 

vàlvula d’escomesa per a l’establiment industrial en previsió d’una futura connexió. 

 

L’escomesa de gas cumplirà amb els requisits de la norma UNE 60310/2001 i 60620-2/2005. 

Disposarà d’una vàlvula d’escomesa enterrada que serà l’origen de la instal.lació receptora. 

L’escomesa discorrerà en un tram enterrat, el qual disposarà de protecció catòdica per 

injecció de corrent impresa de la mateixa xarxa de subministrament. 

 

Posteriorment una junta dielèctrica separarà el tram enterrat del tram aeri de l’escomesa que 

anirà fins a l’entrada de la E.R.M. 

 

E.4 Situació de la E.R.M. 

 

La E.R.M. s’ubicarà en un recinte exclusiu adossat a la paret límit de finca de l’establiment 

industrial situada a 10 metres de la vàlvula d’escomesa de gas natural a l’establiment 

industrial, tal i com s’observa en el plànol 2.  Aquest recinte ja es va deixar previst durant la 

construcció de la xarxa de subministrament exterior de gas natural. 

 

Disposarà d’un tancament frontal format per reixa metàl.lica de manera que permetrà la 

correcta ventilació del local i disposarà d’una altura útil  mínima de 1,80 per a permetre el 

correcte manteniment i supervisió dels seus elements. 

 

Per tal de no haver de realitzar instal.lació elèctrica a l’interior del recinte de la ERM, 

l’enllumenat exterior existent és suficient per permetre la correcta il.luminació de la zona per 

tal de realitzar-hi els treballs necessaris de manteniment. 
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E.5 Cabal de gas i esquema instal.lació 

 

Pel càlcul del cabal de gas necessari per al funcionament de la instal.lació utilitzarem la 

potència dels aparells de consum i el poder calorífic inferior del gas natural segons l’Equació 

1. 

 

Cabal (Nm3/h) = Potència Nominal (kcal/h) / PCI (kcal/Nm3)                 (Eq. 1) 

 

Donat que el cremador de la caldera de vapor a instal.lar té una potència màxima de 4.200 

kW, és a dir, 3.612.000 kcal/h, el cabal de gas natural necessari per al funcionament de la 

caldera de vapor serà el següent: 

 

Cabal (Nm3/h) = 3.612.000 (kcal/h) / 9.161 (kcal/Nm3) = 394,28 Nm3/h 

 

A més a més, es preveurà el possible funcionament de la caldera de vapor existent amb gas 

natural. Aquesta quedarà en situació de reserva per a situacions d’avaries o manteniment de 

la nova caldera. 

 

Aquesta caldera de 1.500 kg/h de producció de vapor té una potència calorífica de 

1.000.000 kcal/h, de manera que el cabal de gas natural per aquesta caldera serà: 

 

Cabal (Nm3/h) = 1.000.000 (kcal/h) / 9.161 (kcal/Nm3) = 109,16 Nm3/h 

 

D’aquesta manera, el cabal de gas natural per alimentar les dues calderes seria el següent: 

 

Cabal (Nm3/h) = 394,28 + 109,16 = 503,44 Nm3/h 

 

A més a més, en previsió de futures connexions d’altres aparells de consum de gas, pel 

dimensionat dels elements de la instal.lació, des de l’escomesa fins a l’entrada de la sala de 

calderes, es deixarà una previsió de consum de gas d’un 20% superior al cabal necessari 

per al funcionament de les dues calderes de vapor, de manera que el cabal de càlcul de la 

instal.lació serà el següent: 

 

Cabal càlcul (Nm3/h) = 503,44 x 1,20 = 604,13 Nm3/h 
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Resumint, els cabals de gas previstos en la instal.lació seran els següents: 

 

Aparell de Consum Cabal (Nm3/h) 

Caldera vapor 5.000 kg/h 394,28 

Reserva caldera vapor 1.500 kg/h 109,16 

Previsió 20% 100,69 

Cabal total 604,13 

Cabal de disseny a adoptar 600,00 

Taula 4. Cabals de gas. 

 

L’esquema de les tuberies de la instal.lació de gas natural és el que s’indica en la Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema tuberies instal.lació de Gas Natural. 

 

E.6 Canonades i accessoris 

 

E.6.1 Escomesa interior 
 

Segons UNE 60620-1/2005, donat que la màxima pressió d’operació en l’escomesa interior 

està compresa entre 5 i 16 bar, la instal.lació és de classe I. Per aquest tipus d’instal.lacions 

els materials instal.lats estaran d’acord amb la UNE 60310/2001. 

 

Els elements constituents de l’escomesa interior presentaran les següents característiques. 

 

Tuberia:   Acer estirat sense soldadura API 5L Gr. B DN-50. 
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Vàlvula entrada: Vàlvula tipus bola amb brides, cos d’acer al carboni i esfera 

d’acer inoxidable. DN 50, ANSI 150. 

 

Junta dielèctrica:  Tipus monolítica, d’acer al carboni i resines sintètiques. DN 50,  

    ANSI 150. 

 

Soldadura:   Soldadura a tope per arc elèctric radiografiades. 

 

E.6.2 Instal.lació interior 
 

Els elements constituents de la instal.lació interior presentaran les següents característiques 

segons UNE 60670-3/2005. 

 

Tuberia:   Acer estirat sense soldadura DIN 2440. 

 

Vàlvules: Vàlvula tipus papallona amb brides, cos d’acer al carboni i 

esfera d’acer inoxidable. PN 10/16. 

 

Junta dielèctrica:  Tipus monolítica, d’acer al carboni i resines sintètiques. DN 80,  

    PN 10. 

 

Soldadura:   Soldadura a tope per arc elèctric. 

 

E.7 Sistema d’instal.lació 

 

E.7.1 Escomesa interior 
 

La instal.lació es realitzarà d’acord amb la UNE 60620-2/2005. La canonada discorrerà a 

una profunditat mínima de 0,80 m entre la generatriu superior de la canonada i el nivell del 

sòl. El fons de la rasa s’omplirà amb una capa de sorra rentada de riu de 20 cm. A 

continuació es disposarà la canonada de gas. La canonada es cobrirà 20 cm de sorra 

degudament compactada. Damunt aquesta capa de sorra s’hi col.locarà una cinta 

senyalitzadora de plàstic de color groc de 300 mm d’amplada. Finalment la rasa s’omplirà 

amb 40 cm de material de replè procedent de l’excavació degudament compactat, una capa 

de formigó en massa de 10 cm i una capa de paviment final segons plànol 5. 
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En les proximitats amb altres serveis es mantindrà una distància mínima de 0,20 m en 

creuaments i de 0,40 m en recorreguts en paralel. 

 

E.7.2 Instal.lació interior 
 

La tuberia de la instal.lació receptora s’instal.larà segons UNE 60670-4/2005. S’instal.larà 

vista en tot el seu recorregut. Quan hagi d’atravessar algun element de la construcció es 

protegiran amb passamurs. 

 

Les tuberies aniran subjectades fermament a elements de la construcció mitjançant 

elements de subjecció desmontables. 

 

La sepració màxima entre subjeccions per a tuberies de diàmetre superior a 1 ½” serà de 3 

metres en trams horitzontals i de 3,5 metres en trams verticals. 

 

La distància mínima a d’altres canalitzacions serà de 3 cm en curs en paralel i de 1cm en 

creuaments. 

 

E.8 Protecció contra la corrosió 

 

E.8.1 Escomesa interior 
 

La canonada de l’escomesa interior disposarà de protecció passiva contra la corrosió a base 

d’encintat amb cinta anticorrosiva de poliester d’espessor 0,5 mm solapada al 50%. Una 

vegada realitzada la tuberia es comprovarà el correcte aïllament de la mateixa mitjançant un 

detector de rigidesa dielèctrica per salt de xispa tarat a 10 kV. 

 

Alhora el tram enterrat disposarà de protecció activa contra la corrosió mitjançant inducció 

de corrent provinent de la companyia subministradora de manera que el potencial entre la 

canalització i el sòl mesurat respecte l’electrode de referència coure-sulfat de coure, serà 

igual o inferior a –0,85 V. 

 

E.8.2 Instal.lació interior 
 

Les canonades d’acer es protegiran contra la corrosió mitjançant imprimació i posteriorment 

pintades de color groc. 
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E.9 Càlcul diàmetre canonades de gas 

 

Segons UNE 60620-2 s’escollirà com a pressió de càlcul la pressió mínima a que pugui 

funcionar la instal.lació. En aquest cas, la pressió mínima de garantida per l’empresa 

subministradora en l’escomesa és de 4 bar relatius. En la instal.lació receptora fins al grup 

de regulació de gas, la pressió mínima de funcionament serà de 1,5 bar relatius.  

 

Per el càlcul dels diàmetres de les conduccions en alta o mitja pressió, utilitzarem l’Equació 

2 de M. Renouard utilitzable per gas en condicions Normals i per presions entre 0,05 fins a 4 

bar: 

                 

Pa2 – Pb2 = 48.600 ⋅ ds ⋅ L ⋅( Q1,82 /  D4,82)                    (Eq. 2) 

 

On: Pa:   Pressió absoluta a l’inici del tram (bar) 

 Pb:  Pressió absoluta al final del tram (bar) 

 ds:  Densitat fictícia del gas (Gas Natural = 0,6) 

 L:  Longitut equivalent de la conducció (m) 

 Q:  Cabal màxim previst (m3/h) 

 D:  Diàmetre teòric calculat (mm) 

 D2:  Diàmetre instal.lat (“) 

 

Les canalitzacions en alta o mitja pressió es calculen perquè admetin una pèrdua de càrrega 

màxima de 25%. 

 

Pel càlcul dels diàmetres de les conduccions en baixa pressió, s’utilitza la fòrmula de M. 

Renouard següent: 

                           

Pa - Pb = 232000 x d x L x Q1,8 x  D-4,8                  (Eq. 3) 

 

Fòrmula utilitzable per gas en condicions Normals i per pressions iguals o inferiors a 500 

mm.c.a. 

 

On: Pa:  Pressió absoluta en mm.c.a. a l’origen del tram. 

 Pb:  Pressió absoluta en mm.c.a. al final del tram. 

 ds:  Densitat fictícia del gas (Gas Natural = 0,6) 

 L:  Longitut equivalent de la conducció (m) 

 Q:  Cabal màxim previst (m3/h) 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 18 

 D:  Diàmetre teòric calculat (mm) 

 D2:  Diàmetre instal.lat (“) 

 

Les canalitzacions en baixa pressió es calculen perquè admetin una pèrdua de càrrega 

màxima del 5%. 

  

Pel càlcul de la velocitat s’utilitza l’Equació 4. Segons UNE 60670-4 s’admeten valors de 

velocitats fins a 30 m/s per a conduccions a alta o mitja pressió i de 20 m/s per a 

conduccions a baixa pressió. 

 

V = 378 x Q x Z / (P x D2)         (Eq. 4) 

 

On: V:  Velocitat de circulació (m/s) 

 Q:  Cabal de gas (Nm3/h) 

 Z:  Factor de compressibilitat del gas (1 per pressions < 5 bar absoluts) 

 P:  Pressió absoluta al final del tram (bar) 

 D:  Diàmetre interior (mm) 

 

Els diàmetres calculats figuren en la Taula 5: 

 

Tram Pa (bar 
abs) 

Pb (bar 
abs) ds L (m) Q (Nm3/h) D (mm) D2 (mm/”) V (m/s) 

A-B 5,00 3,75 0,6 10 600,00 22,1 49,44 (2”) 23,17 
B-C 2,50 2,16 0,6 100 600,00 53,3 80,90 (3”) 15,02 
C-D 2,16 2,13 0,6 10 394,28 46,2 68,90 (2 1/2”) 13,83 
D-E 500 475 0,6 3 394,28 71,8 105,30 (4”) 12,02 

Taula 5. Càlcul diàmetre i velocitat tuberies de gas. 

 

 

E.10 Càlcul espessor canonades de gas 

 
L’espessor mínim que hauran de tenir les diferents canonades d’acer que formaran la 

instal·lació es determina segons les indicacions de la norma UNE 60-309-83 “Canalizaciones 

para combustibles gaseosos. Espesores minimos para tuberias de acero”. Segons aquesta 

norma l’espessor mínim es determinarà mitjançant la següent formula: 

 

e = (P x d) / (20 x σe x F x C)         (Eq. 5) 

 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 19 

on: e:  Espessor de càlcul de la canonada (mm) 

 P:  Pressió de càlcul (bar) 

 D:  Diàmetre exterior teòric de la canonada (mm) 

 σe:  Límit elàstic mínim especificat (N/mm2) 

 F:  Coeficient de càlcul corresponent a la categoria d’emplaçament,  

   Segons norma UNE 60-305. 

 C:  Factor d’eficiència de la soldadura, segons norma UNE 60-309. 

 

La tuberia a instal.lar serà d’acer estirat sense soldadura API 5L Gr. B DN-50 en el tram de 

l’escomesa i d’acer estirat sense soldadura DIN 2440 en la instal.lació interior. 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Tram P (bar) D (mm/”) σσσσe(N/mm2) F C 
e teòric 

(mm) 

e 

instal.lat 

(mm) 

A-B 16,0 50/2” 241 0,4 1 0,41 5,43 

B-C 1,5 80/3” 215 0,4 1 0,07 4,85 

C-D 1,5 65/2 ½” 215 0,4 1 0,06 4,50 

D-E 1,5 80/3” 215 0,4 1 0,07 4,85 

Taula 6. Espessors tuberies de gas. 

 

E.11 Estació de Regulació i Mesura (E.R.M.) 

 

L’estació de Regulació i Mesura (ERM) té la finalitat de filtrar les possibles impureses que 

pugui arrossegar el gas durant la seva circulació per les canonades, reduir la pressió del 

subministre a la pressió de distribució per la xarxa interior de l’empresa i, comptar el consum 

de gas de la instal.lació per tal que la companyia subministradora en pugui facturar el 

consum. 

 

L’esquema del elements que forment part de l’Estació de Regulació i Mesura (ERM) són els 

que s’indiquen en la Figura 3. 
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       Figura 3. Esquema ERM. 

 

1. Filtre . 

2. Filtre. 

3. Regulador de pressió. 

4. Vàlvula d’interceptació de seguretat (VIS). 

5. Comptador de turbina. 

6. Corrector electrònic de pressió i temperatura. 

7. Vàlvula de bola. 

8. Vàlvula de papallona. 

9. Vàlvula de seguretat d’escapament (VES). 

10. Vàlvula de bola. 

11. Vàlvula de punxó 3 vies. 

12. Vàlvula de punxó 2 vies. 

13. Vàlvula de punxó 2 vies. 

14. Disc en buit. 

15. Termòmetre de capella. 
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16. Manòmetre diferencial. 

17. Manòmetre classe 1 de 0-25 bar. 

18. Manòmetre classe 1 de 0-4 bar. 

19. Manòmetre classe 0,5 de 0-4 bar. 

 

E.11.1 Selecció filtres E.R.M. 
 

Els filtres estaran d’acord amb els requisits establerts en la UNE 60620-3/2005. Hauran de 

presentar el següent rendiment, en funció de la granulometria: 

 

- Pols:  98% per 5 micres 

- Aigua: 100% per 20 micres 

 

Els elements porsos filtrants han de poder resistir una pressió diferencial de 3 bar, sense 

trencament ni enfonsament de l’element filtrant. 

 

Ha de tenir un volum d’emmagatzematge de 2 cm3/Nm3 de capacitat màxima de la 

instal.lació.  

 

Disposaran d’un sistema per a mesurar la pèrdua de càrrega així com un orifici amb tapa de 

pas total per tal d’extreure l’element filtrant i una vàlvula de purga de diàmetre mínim DN 15. 

 

La pèrdua de càrrega màxima de l’element filtrant i de les seves parts mecàniques de 

suport, amb el filtre nou, en les condicions de cabal de disseny i pressió mínima de garantia, 

ha de ser de 0,1 bar per tractar-se d’una instal.lació de Classe I.  

 

Per tant, per a un cabal de disseny de 600 Nm3/h i una pressió mínima de garantia de 4 bar 

relatius, agafant la Figura 4 del fabricant de filtres, tal i com es detalla en l’Annex 5, 

observem que un filtre model G-1 DN 50 té una pèrdua de càrrega de 48 mbar, és a dir, de 

0,048 bar, per tant cumpleix amb els requisits que fixa la normativa. 
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Figura 4. Selecció filtre ERM. 

 

En la E.R.M. s’’instal.larà un filtre marca INIMO model G-1 DN 50x40, ANSI 150. 

 
E.11.2 Selecció regulador de pressió E.R.M. 
 

Els reguladors estaran d’acord amb els requisits establerts en la UNE 60620-3/2005. 

S’instal.larà un regulador que mantingui una pressió dins el marge comprès entre la Màxima 

Pressió d’Operació (1,5 bar) i 1,125xMOP. 

 

Serà del tipus acció directa i portarà incorporada una vàlvula d’interrupció de seguretat (VIS) 

per màxima i mínima pressió amb dispositiu independent del dispositiu de regulació. 

 

En posició de tancament el regulador haurà de ser totalment estanc. 
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Aquest regulador té la funció d’adequar la pressió del gas, a l’entrada de la instal.lació la 

E.R.M. a la pressió de distribució del gas per les canonades interiors de l’establiment. 

Aquesta pressió, que ha de ser superior a la pressió de servei dels aparells de gas, que en 

aquest cas és de 50 mbar. S’escolleix tenint en compte de no haver d’instal.lar diàmetres de 

tuberia molt elevats però també tenint en compte la qualitat dels materials a instal.lar. Amb 

una pressió elevada els diàmetres de tuberia a instal.lar seran inferiors i suposarà un menor 

cost d’instal.lació però també els materials a utilitzar hauran de ser de major qualitat i per 

tant més cars. 

 

S’escollirà una pressió de distribució interior de 1,5 bar. Utilitzarem un regulador marca 

TARTARINI de la sèrie MBN per tal de reduir la pressió d’entrada situada entre 4 i 16 bar a 

la pressió de distribució de 1,5 bar.  

 

Necessitem un regulador que permeti el pas d’un cabal de 600,00 Nm3/h. Agafant la Taula 

de l’Annex 6 corresponent a un regulador DN 40, s’observa que un regulador DN 40 amb 

una pressió d’entrada de 4 bar relatiu (la pressió de la xarxa de gas natural més 

desfavorable) i una pressió de sortida de 1,5 bar relatiu permet el pas d’un cabal de 1.650 

Nm3/h de gas natural, per tant, aquest regulador s’ajusta a les necessitats de la instal.lació. 

 

El regulador a utilitzar serà un regulador marca TARTARINI model MBN APA DN 40. 

 

S’instal.laran en posició horitzontal. La connexió de compensació s’instal.larà a una distància 

com a mínim quatre vegades el diàmetre nominal de la tuberia de sortida del regulador. 

 

A la sortida del regulador s’instal.larà un tram recte de tuberia de com a mínim sis vegades 

el diàmetre nominal de la tuberia. 

 
E.11.3 Selecció vàlvula d’interrupció de seguretat (VIS) 
 

La vàlvula d’interrupció de seguretat (VIS) estarà d’acord amb els requisits establerts en la 

UNE 60620-3/2005. La seva funció és tallar la circulació del gas quan la pressió de sortida 

del regulador principal assoleix uns valors preestablerts tant per màxima com per mínima 

pressió. 

 

El rearmament de la vàlvula s’efectuarà únicament de forma manual i en posició de tancada 

haurà de ser perfectament estanca. 
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S’instal.larà una VIS independent marca TARTARINI model BM5 DN 40, ANSI 150. Les 

característiques es detallen en l’Annex 7. 

 

E.11.4 Selecció vàlvula d’escapament de seguretat (VES) 
 

La vàlvula d’escapament de seguretat (VES) cumplirà amb els requisits establerts en la UNE 

60620-3/2005. La seva funció és evitar sobrepressions després del regulador principal que 

es puguin produir tant per fallada del regulador principal com per fallada de la VIS. 

 

L’interval de funcionament mínim ha d’estar comprès entre el 90 i el 110% de la pressió de 

tarat de la vàlvula. 

 

La precisió de funcionament ha de ser +/-10% pressió de tarat de la vàlvula. 

 

Ha de ser del tipus molla amb membrana o bé pilotada.  

 

Ha de permetre l’evaquació d’un 5% del cabal nominal de la ERM amb un diàmetre mínim 

de 15 mm. Per tant, per a un cabal de 600 Nm3/h, el cabal nominal de la vàlvula 

d’escapament serà: 

 

Cabal VES = 600 Nm3/h x 0,05 = 30 Nm3/h 

 

Agafant la Taula 7 del fabricant de vàlvules d’escapament, observem que una VES model 

V/20 a una pressió de calibrat entre 1,5 i 2,5 bar permet un cabal d’evaqüació de 330 Nm3/h, 

per tant superior a les necessitats calculades. 

 

 
Taula 7. Cabals evaqüació VES. 

 

S’instal.larà una VES marca CONTAGAS model V/20, DN 25. Les seves característiques es 

detallen en l’Annex 8. 
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Segons requeriments de l’empresa subministradora, s’instal.larà aigües avall del comptador 

de gas. 

 

La tuberia de descàrrega es conduirà fins a una altura mínima de 3 metres i el diàmetre de 

la conducció serà igual o superior al diàmetre de sortida de la vàlvula. 

 

E.11.5 Selecció comptador de gas 
 

Per tal de comptabilitzar el consum de gas per tal que la companyia subministradora en 

facturi el consum a l’usuari es disposa en l’ERM un comptador de gas. 

 

El sistema de comptatge cumplirà amb els requisits establerts en la UNE 60620-3/2005.  

 

Es disposarà d’un by-pass del comptador que permeti la instal.lació d’un segon comptador 

en situacions d’avaria o calibració del comptador de gas. 

 

Serà de tipus volumètric de turbina degudament homologat amb certificat de calibració, 

capaç de comptar el cabal de disseny de la ERM. Disposarà d’un emissor d’impulsos tipus 

Reed o similar que permeti la transmissió del cabal de gas comptat a altres equips. 

 

Cal determinar el tamany del comptador a instal.lar en base al consum màxim de la 

instal.lació. Tal i com s’ha exposat anteriorment, s’ha dissenyat la instal.lació de gas per un 

cabal màxim de 600 Nm3/h. 

 

Observant la Taula de l’Annex 9 del fabricant de comptadors observem que el cabal 

característic de cada comptador ve donat en m3/h, per tant cal aplicar la correcció de 

pressió. 

 

Per tal de determinar quin cabal real correspon el cabal de disseny de 600 Nm3/h utilitzarem 

l’Equació 6. 

 

V1 = V0 x (H0/H1) x ((273+t1)/273))                   (Eq. 6) 
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On: V0:  Volum de gas en condicions normals (Nm3/h) 

V1:  Volum de gas en condicions reals (m3) 

 H0:  Pressió absoluta del gas en condicions normals (1 kg/cm2) 

 H1:  Pressió absoluta del gas en condicions reals (kg/cm2) 

 t1:  Temperatura del gas en condicions reals (ºC) 

 

La pressió de comptatge al comptador és de 2,5 kg/cm2 absoluts i es considera una 

temperatura del gas de 20ºC. D’aquesta manera el volum de gas per hora és el següent: 

 

V1 = 600 m3/h x (1 kg/cm2 / 2,5 kg/cm2) x ((273ºC+20)/273)) = 257,58 m3/h 

 

Escollim el comptador tamany G-250 DN-80 donat que proporciona un cabal de 400 m3/h, 

superior per tant a les necessitats de la instal.lació, ja que el comptador G-160 DN-80 

proporciona un cabal màxim de 250 m3/h, i per tant és insuficient per al cabal de disseny de 

la instal.lació. 

 

E.11.6 Selecció corrector 
 

El corrector PT cumplirà amb els requisits establerts en la UNE 60620-3/2005.  

 

Serà del tipus PT, amb correcció per pressió i temperatura, amb possibilitat d’introducció 

d’un factor de compressibilitat fixe. 

 

Serà de classe C, amb un error màxim del +/- 5%.  

 

Incorporarà una pantalla que permeti la visualització de com a mínim el volum corregit, 

volum brut, factor de correcció, pressió de comptatge i temperatura del gas. 

 

Disposarà d’una memòria per a l’emmagatzematge de com a mínim 15 dies i, disposarà de 

sortides de pulsos lliures de potencial proporcionals al cabal brut i corregit. 

 

La connexió d’impulsos i de pressió es realitzaran en el connector adeqüat incorporat en el 

comptador de gas. La sonda de temperatura es connectarà aigües avall del comptador. 

 

S’instal.larà un corrector PT marca ACTARIS model PT CORUS amb les característiques de 

l’Annex 10. 

 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 27 

E.11.7 Selecció manòmetres 
 

Segons UNE 60620-3/2005, treballaran en una zona compresa entre el 50 i el 75% del fons 

d’escala. 

 

L’esfera serà de diàmetre no inferior a 80 mm excepte el manòmetre de facturació instal.lat 

aigües amunt del comptador que serà d’esfera mínima 100 mm. 

 

Tots els manòmetres portaran incorporada una vàlvula de seccionament. 

 

L’exactitud dels manòmetres serà Classe 1, excepte el manòmetre de facturació que serà 

Classe 0,6. 

 

El manòmetre instal.lat a l’entrada de la E.R.M. serà d’escala 0-25 bar i els manòmetres 

instal.lats aigües avall del regulador de pressió seran d’escala 0-4 bar. 

 

E.11.8 Selecció termòmetres 
 

Segons UNE 60620-3/2005, la seva escala aproximada serà de –10 ºC a +50 ºC i la seva 

exactitud serà com a mínim +/- 0,5 ºC. 

 

Disposaran d’una protecció tipus capella i es col.locaran dins vaines resistents d’acer o de 

llautó plenes d’oli mineral per millorar la transimissió de calor. 

 

E.12 Grup de regulació de gas 

 

E.12.1 Característiques 
 

A l’entrada dels aparells de consum s’ha de disposar d’un grup de regulació que permeti 

l’adeqüació de la pressió del gas a la pressió de treball de l’aparell i ha de disposar dels 

següents elements segons la Figura 5 d’acord amb la UNE 60620-5/2005. 
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Figura 5. Grup de regulació 

 

1. Vàlvula de tall manual de bola tipus Wafer DN 65 PN-10. 

2. Filtre amb malla inox de 100 micres dn 65. 

3. Manòmetre 0-4 bar diàm. 63, ¼” amb vàlvula pulsadora. 

4. Regulador de pressió JEAVONS Mod. J125 DN-50 obus 7/8”. 

5. Ventòmetre 0-100 mbar diàm. 100, ½” amb vàlvula pulsadora. 

6. Electrovàlvula doble DUNGS DMV-D 5080/11 DN 80 amb Control electrònic 

estanqueïtat DUNGS VPS 504 i Pressostat de gas de mínima pressió DUNGS GW 

50 A6. 

 

S’instal.larà propera al punt de consum tenint en compte que s’ha de permetre un fàcil accés 

per a les operacions de manteniment i que no li afecti la calor. 

 

L’orifici de ventilació de la membrana del regulador estarà protegida contra la caiguda 

d’impureses que puguin provocar la seva obstrucció. 

 

Després del regulador de pressió es respectarà un tram recte de tuberia sense obstacles de 

com a mínim cinc vegades el diàmetre de la tuberia. 
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E.12.2 Selecció regulador de pressió 
 

Cal instal.lar un regulador de pressió que permeti el pas del cabal que consumeix el 

cremador i reguli la pressió de la pressió d’entrada, 1,5 bar relatiu, a la pressió de consum 

del cremador, 500 mm.c.a. 

 

S’utilitzarà un regulador de pressió Jeavons. Agafant la taula de cabals de l’Annex 11 del 

fabricant de reguladors Jeavons, observem que el regulador Jeavons J125 DN-50, amb una 

pressió d’entrada de 1,4 bar relatiu i una pressió de sortida de 70 mbar, amb un obús de 7/8” 

permet un cabal de gas de 480 Nm3/h. En el nostre cas, donat que la pressió d’entrada és 

de 1,5 bar i la pressió de sortida de 50 mbar, es considera que les condicions de 

funcionament són similars i per tant, aquest regulador escollit és apte per al cabal requerit 

per al cremador de la caldera, que necessita un cabal de 394,28 Nm3/h de gas natural. 

 

Per tant el regulador escollit és un regulador marca JEAVONS model J-125 DN-50 amb 

obús de 7/8”. 

 

E.12.3 Selecció doble electrovàlvula grup de regulació de gas 
 

Els aparells de consum amb una potència superior a 300 kW han de disposar d’un sistema 

de dues electrovàlvules classe A amb un sistema de control d’estanqueïtat de les dues 

electrovàlvules segons R.D. 919/2006. 

 

En el grup de regulació de gas del cremador de la caldera de vapor s’instal.larà una doble 

electrovàlvula DUNGS amb un control d’estanqueïtat electrònic acoblat a la doble 

electrovàlvula. Agafant la gràfica de cabals de les electrovàlvules DUNGS de l’Annex 12, per 

a un cabal màxim de 394,28 Nm3/h de gas natural corresponent al cabal màxim de consum 

del cremador de la caldera de vapor, obtenim que amb una doble electrovàlvula DN 80 

s’obté una pèrdua de càrrega de 22 mbar per al cabal considerat. 

 

Aquesta pèrdua de càrrega és admissible dins el tram considerat i per tant escollirem una 

doble electrovàlvula DN 80 per al grup de regulació de gas, segons característiques de 

l’Annex 12. 

 

Aquesta doble electrovàlvula portarà acoblada un control electrònic d’estanqueïtat DUNGS 

model VPS 504 segons característiques de l’Annex 13. 

 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 30 

E.13 PROVES 

 

E.13.1 Escomesa interior 
 

Es realitzaran les següents proves en el tram de canonada d’escomesa abans de la posada 

en servei segons UNE 60310/2001. 

 

- Radiografiat 100 % soldadures acceptant només graus de qualitat 1 i 2 d’acord amb la 

Norma UNE 14-011. 

- Prova rigidesa dielèctrica del revestiment de la canonada mitjançant salt d’espurna tarat 

a 10 kV. 

- Prova de resistència mecànica a 24 bar, amb aigua durant 6 hores i controlat amb 

registrador gràfic de pressió i temperatura. 

- Prova d’estanqueïtat a 6 bar, amb nitrogen durant 24 hores i controlat amb registrador 

gràfic de pressió i temperatura. 

 

E.13.2 ERM 
 

En la zona d’alta pressió es realitzaran les mateixes proves que en el tram d’escomesa 

interior segons UNE 60620-2/2005. 

 

- Radiografiat 100 % soldadures acceptant només graus de qualitat 1 i 2 d’acord amb la 

Norma UNE 14-011. 

- Prova rigidesa dielèctrica del revestiment de la canonada mitjançant salt d’espurna tarat 

a 10 kV. 

- Prova de resistència mecànica a 24 bar, amb aigua durant 6 hores i controlat amb 

registrador gràfic de pressió i temperatura. 

- Prova d’estanqueïtat a 6 bar, amb nitrogen durant 24 hores i controlat amb registrador 

gràfic de pressió i temperatura. 
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En la zona aigües avall del regulador es realitzaran les següents proves: 

 

- Control visual 100% soldadures. 

- Prova de resistència mecànica a 6 bar, amb aigua durant 6 hores i controlat amb 

registrador gràfic de pressió i temperatura. 

- Prova d’estanqueïtat a 6 bar, amb nitrogen durant 24 hores i controlat amb registrador 

gràfic de pressió i temperatura. 

 

E.13.3 Instal.lació interior 
 

Es realitzaran les següents proves abans de la posada en servei de la instal.lació receptora 

segons UNE 60670-8/2005. 

 

- Control visual 100% soldadures. 

- Prova de resistència mecànica a 6 bar, amb aigua durant 6 hores i controlat amb 

manòmetre de 0-6 bar, classe I de 100 mm de diàmetre. 

- Prova d’estanqueïtat a 2,7 bar, amb nitrogen durant 30 minuts i controlat amb 

manòmetre de 0-6 bar, classe I de 100 mm de diàmetre. 
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F. INSTAL.LACIÓ D’AIGUA D’ALIMENTACIÓ 

 

F.1 Necessitats d’aigua d’alimentació 

 

El dimensionat del sistema d’alimentació d’aigua a la caldera de vapor es realitzarà tenint en 

compte la capacitat de producció de vapor de la caldera. S’ha escollit una caldera de vapor 

amb una producció nominal de 5.000 kg/h. 

 

Els consums de vapor es reparteixen de la següent manera: 

 

1. 1.500 kg/h de vapor a la instal.lació existent sense retorn de condensats. 

2. 2.500 kg/h de vapor a la nova instal.lació amb retorn del 100% de condensats. 

3. 1.000 kg/h de vapor de reserva per futures ampliacions. Es desconeix si hi haurà 

retorn de condensats. 

 

Per tant, les necessitats del sistema de tractament de l’aigua d’alimentació seran les 

següents: 

 

Corrent Cabal (kg/h) 

Consum vapor caldera 5.000 

Retorn de condensats 2.500 

Necessitats aigua alimentació 2.500 

Taula 8. Necessitats sistema tractament aigua alimentació. 

  

Sobredimensionarem l’equip de tractament d’aigua amb un factor del 20% per tal de 

compensar les pèrdues de condensats i les pèrdues ocasionades en les purgues de la 

caldera. Per tant, la capacitat del sistema de tractament d’aigua d’alimentació serà el 

següent: 

 

Cabal aigua alimenació = 2.500 x 1,2 = 3.000 l/h 

 

El sistema de tractament haurà de proporcionar un cabal mínim de 3.000 l/h d’aigua tractada 

per a l’alimentació de la caldera. 
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F.2 Exigències de l’aigua d’alimentació 

 

Les característiques mínimes de l’aigua d’alimentació a caldera segons norma UNE 9075-

92, que ha de proporcionar el sistema de tractament són les següents: 

 

Paràmetre Valor 

Aspecte visual Transparent, sense color ni sediment 

Duresa (mg/l de Ca CO3) ≤ 5 

Oxigen dissolt (mg/l) ≤ 0,2 

pH (a 20ºC) 8-9 

CO2 (mg/l de HCO3
-) ≤ 25 

Olis i greixos (mg/l) ≤ 1 

Matèries orgàniques valorades (mg/l de 

KMnO4 consumit) 

≤ 10 

Taula 9. Característiques aigua alimentació caldera. 

 

 
F.3 Dimensionat sistema de tractament aigua alimentació 

 

F.3.1 Descalcificador 
 
 
S’instal.larà un sistema de tractament mitjançant descalcificador de bescanvi catiònic capaç 

de proporcionar aigua d’una qualitat mínima exigida per la norma UNE 9075-92. 

 

L’equip de tractament d’aigua escollit, dels existents en el mercat, serà un descalcificador 

dúplex de resines de bescanvi catiònic. L’equip escollit serà el següent: 

 

Marca:    Veolia Water 

Model:    IONSOFT 135 Vol. DUPLEX 

 

L’equip de tractament de l’aigua està format per dues botelles de resina, per una de les 

quals passa l’aigua a tractar i l’altra està o bé en regeneració o bé en repòs. D’aquesta 

manera, quan la botella de resina en funcionament ha acabat el cicle, canvia d’estat, 

passant a tractar l’aigua la segona botella i fent la regeneració la primera botella. Aquest 

sistema permet un funcionament en continu de manera que el subministre d’aigua tractada 

no s’interrompeix. 

 

En l’Annex 14 es detallen les característiques completes del descalcificador. 
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Disposarà d’un filtre a l’entrada d’aigua per tal d’eliminar les possibles impureses que pugui 

arrossegar per tal que no malmetin l’equip de tractament. S’instal.larà un filtre amb malla 

d’inox de 300 micres. 

 

La connexió d’entrada i sortida d’aigua es realitzarà mitjançant connexions flexibles per tal 

de no transmetre vibracions a la instal.lació. 

 

F.3.2 Dosificació additius 
 

 

Per tal d’evitar corrosions i incrustacions a l’interior de la caldera de les sals que porta l’aigua 

d’alimentació, s’instal.larà un sistema de dosificació d’additiu que injectarà un producte a 

l’aigua d’alimentació a la caldera quan es posi en marxa la bomba d’alimentació de la 

caldera. 

 

El producte a dosificar serà AQUIGEN 2031 segons característiques de l’Annex 15. 

Mitjançant controls periòdics de l’aigua es mantindrà una quantitat residual de producte de 

20 ppm de fosfats i sulfits. 

 

 

F.3.3 Dimensionat dipòsit alimentació aigua 
 

S’instal.larà un dipòsit d’alimentació d’aigua tractada a la caldera que permeti una certa 

autonomia de funcionament. 

 

Per tal de preveure possibles avaries del sistema de tractament d’aigua que interrompissin la 

producció d’aigua tractada o bé, possibles contaminacions en la línia de retorn de 

condensats que no permetessin aprofitar-los, es considera raonable disposar d’una 

autonomia mínima de dues hores de funcionament de la caldera de vapor a ple rendiment. 

Es considera que en dues hores és possible subsanar els problemes que puguin succeir en 

el descalcificador o en la línia de retorn de condensats. 

 

Donat que la producció de vapor nominal de la caldera de vapor és de 5.000 kg/h, 

s’instal.larà un dipòsit d’aigua d’alimentació de 10.000 l per tal de garantir l’autonomia 

desitjada de dues hores. 
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El dipòsit a instal.lar presentarà les següents característiques: 

 

Capacitat:   10.000 l 

Material:   Acer inoxidable A-304 

Dimensions:   Diàmetre: 2.000 mm 

    Longitud: 3.370 mm 

 

El dipòsit d’aigua d’alimentació disposarà dels següents elements i accessoris segons Figura 

6.

1

2

3

4
5

 

         Figura 6. Esquema dipòsit alimentació. 

 

1. Capçal mesclador i desairejador. 

2. Tub visor nivell. 

3. Sonda capacitativa de nivell d’aigua. 

4. Control de nivell modulant. 

5. Vàlvula de control elèctrica de dues vies. 

 

S’instal.larà a nivell del terra en la sala annexa a la sala de calderes. Es deixarà espai 

suficient per a la inspecció dels òrgans i accessoris de que disposa. 
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Les connexions del desairejador i el sobreixidor no s’obstruiran. Es respectaran els diferents 

orificis i connexionats per a l’ús previst. 

 

F.4 Purgues 

 

F.4.1 Sistema de purga de sals 
 

S’instal.larà a la caldera de vapor un sistema de purga de sals automàtica per conductivitat 

per tal de mantenir la qualitat d’aigua interior dins els límits de qualitat segons normativa 

UNE 9075-92. Els valors límit per a calderes pirotubulars són els següents: 

 

Paràmetre Valor 

Salinitat total (mg/l) ≤ 5.000 

Alcalinitat total (mg/l de Ca CO3) ≤ 1.000 

Sòlids en suspensió (mg/l) ≤ 300 

pH (a 20ºC) 10,5 – 12,5 

Fosfats (mg/l de P2O5) ≤ 30 

Sílice (mg/l de SiO2) ≤ 250 

Taula 10. Límits paràmetres aigua interior caldera. 

 

El sistema prendrà mostres d’aigua de l’interior de la caldera a una altura intermitja 

d’aquesta i analitzarà la conductivitat de l’aigua. En cas de sobrepassar el valor preestablert, 

el controlador obrirà la vàlvula de purga. 

 

Les mostres d’aigua a analitzar passaran per un refredador de mostres per tal reduïr la seva 

temperatura. 

 

El sistema de purga disposarà dels següents elements segons la Figura 7. 
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Figura 7. Esquema sistema purga de sals. 

 

1. Controlador de conductivitat digital Spirax Sarco BC3200. 

2. Vàlvula de globus Spirax Sarco G303 DN 20. 

3. Vàlvula purga de sals Spirax Sarco BCV30 DN 20. 

4. Vàlvula de retenció Spirax Sarco DCV3 de DN20. 

5. Sonda conductivitat Spirax Sarco CP-30/300. 

6. Colze sonda DN25. 

7. Conjunt refredador de mostres Spirax Sarco SCS20. 

 

F.4.2 Dimensionat dipòsit refredament purgues caldera 
 

El dipòsit de refredament de purgues permet el refredament de les purgues de la caldera de 

vapor abans de ser abocades al clavegueram de l’empresa. 

 

Les purgues de la caldera que es conduiran al dipòsit de refredament seran les següents: 

 

- Purga de fons. 

- Purga de sals. 

- Purgues instrumentació (nivells visuals, controladors de nivell, pressostats, manòmetre,  

   termòmetre) 
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Aquest dipòsit es dimensionarà en funció del diàmetre de la tuberia de purga de major 

diàmetre, en aquest cas la tuberia de purga de fons de la caldera i de la pressió de vapor 

que treballa la caldera. Agafant la Taula 11 del fabricant Spirax Sarco determinarem el 

tamany d’aquest dipòsit. 

 

 
           

    Taula 11. Selecció dipòsit refredament purgues. 

 

Observem que per una pressió de 8,3 bar i amb una tuberia de purga DN 40 necessitem un 

dipòsit de refredament tipus BDV 60/4. 

 

En l’Annex 21 es detallen les característiques del dipòsit de refredament de purgues. 

 

La descàrrega d’aigua es conduirà al desaigua general. 
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G. DISTRIBUCIÓ DE VAPOR. 

 

G.1 Cabals de vapor i esquema distribució 

 

El cabal de vapor nominal que circularà per cada tram el calcularem sumant els cabals 

corresponents per cada tram en base als punts de consum que alimenta. El cabal de vapor 

real que ha de circular per les tuberies serà la suma del cabal nominal més les pèrdues de 

vapor que es produeixen a conseqüència de la formació de condensats al llarg de la tuberia. 

Segons el manual “Distribución del Vapor” de Spirax Sarco, es considerara que es 

produeixen una formació de condensats de 1,5% del cabal cada 100 m de tuberia. 

 

S’utilitza un factor de simultaneïtat de 1 donat que es considera que tots els aparells poden 

estar en funcionament alhora. 

 

La figura 8 mostra l’esquema dels trams de la instal.lació de les tuberies de vapor des de la 

caldera de vapor fins als diferents aparells de consum. 

 

Fig 8. Esquema distribució vapor. 
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Els cabals de vapor nominals i reals per a cada tram es mostren en la Taula 12. 

 

Tram Longitud (m) Cabal vapor 

nominal (kg/h) 

Cabal vapor real 

(kg/h) 

A-B 5 4.000,0 4.003,0 
B-C 100 2.500,0 2.537,5 
C-D 6 1.000,0 1.000,9 
C-E 10 1.500,0 1.502,3 
E-F 6 1.000,0 1.000,9 
E-G 16 500,0 501,2 

        Taula 12. Relació cabals de vapor. 

 

G.2 Càlcul diàmetres tuberies de distribució de vapor 

 

La tuberia a utilitzar en la distribució de vapor serà d’acer estirat sense soldadura DIN 2448 

amb soldadura a tope per arc elèctric. 

 

Les tuberies s’instal.laran amb una pendent descendent no inferior a 40 mm cada 10 m en 

els sentit del fluxe del vapor.  

 

Es realitzaran les següents proves abans de la posada en servei de la tuberia de distribució 

de vapor segons MIE-ITC-AP2. 

 

- Control visual 100% soldadures. 

- Prova de resistència mecànica amb aigua a 15 bar. 

- Prova d’estanqueïtat amb vapor a 10 bar. 

 

El càlcul de les tuberies de distribució de vapor es realitzarà primer mitjançant una 

aproximació ràpida basada en fixar la velocitat de circulació del vapor per les tuberies i, 

posteriorment es realitzarà un càlcul detallat tenint en compte la pèrdua de càrrega en la 

instal.lació. 

 

Segons la normativa de canonades de vapor (ITC-MIE AP-2), la velocitat màxima de 

circulació del vapor per les tuberies és de 50 m/s. 

 

En el càlcul basat en la velocitat de circulació del vapor per les tuberies utilitzarem la Taula 

13 del Manual de “Distribución del Vapor”, de la firma Spirax Sarco, on a partir de la pressió 

de treball, el cabal de vapor i la velocitat de circulació determinem el diàmetre necessàri.  
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Per als trams que corresponen a línies principals de distribució del vapor s’utilitzen velocitats 

de circulació baixes per tal de permetre futures ampliacions de vapor i no acumular pèrdues 

de càrrega excessives. Pels trams d’alimentació a aparells de consum individuals s’utilitzen 

velocitats de circulació més elevades per tal de reduïr el diàmetre de la instal.lació de 

manera que el cost de la instal.lació sigui més baix. Quan el cabal estigui entre dos 

diàmetres, s’escollirà el diàmetre superior per tal de sobredimensionar la instal.lació. 

 

 
  Taula 13. Càlcul tuberies distribució vapor. 
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Els diàmetres càlculats es mostren en la Taula 14. 

 

Tram Pressió 
(bar) 

Cabal 
real 

(kg/h) 

Velocitat 
disseny 

(m/s) 

Diàm. 
Teòric 
(mm) 

Diàm. 
Real 

(mm/”) 

Volum 
esp. 

(m3/kg) 

Cabal 
volum. 
(m3/s) 

Veloc. 
Real 
(m/s) 

A-B 8 4.003,0 25 125 130,0/5” 0,215 0,2 18,0 
B-C 8 2.537,5 25 100 105,3/4” 0,215 0,2 17,4 
C-D 8 1.000,9 15 80 80,8/3” 0,215 0,1 11,7 
C-E 8 1.502,3 15 100 105,3/4” 0,215 0,1 10,3 
E-F 8 1.000,9 15 80 80,8/3” 0,215 0,1 11,7 
E-G 8 501,2 15 65 68,8/2 ½” 0,215 0,0 8,1 
Taula 14. Càlcul diàmetres tuberies distribució de vapor. 

 

Realitzant els càlculs en el sistema basat en la pèrdua de càrrega, segons el Manual 

“Distribución del Vapor” de Spirax Sarco. Buscarem els factors de pressió en la Taula 15 en 

funció de la pressió en cada tram. Per les pressions que no apareixen en la Taula es realitza 

una interpolació lineal per buscar el corresponent factor de pressió. 
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  Taula 15. Factors de pressió en tuberies de vapor. 

Posteriorment es calcula el factor de pèrdua de pressió amb l’equació 7: 

 

F = P1-P2 / L          (Eq. 7) 
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On: F: Factor de pèrdua de pressió 

 P1: Factor de pressió a l’inici del tram 

 P2: Factor de pressió al final del tram 

 L: Longitud del tram (m) 

 

A partir del factor de pèrdua de pressió calculat en cada tram es busca en la Taula 16 el 

diàmetre que li correspon el cabal de vapor que hi ha de circular. 
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  Taula 16. Factors de capacitat i caiguda de pressió en tuberies de vapor.  
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Es selecciona el diàmetre immediatament superior al cabal que ha de transportar. Finalment 

es verifica la velocitat de circulació del vapor. El valor y de la Taula X indica la velocitat del 

vapor per a un volum específic de 1 m3/kg. Per tal de transformar aquesta velocitat a la 

velocitat real del vapor caldrà utilitzar el volum específic del vapor amb l’equació 8. 

 

Vr = y x Ve           (Eq. 8) 

 

On: Vr: Velocitat real (m/s) 

 y: Velocitat amb un volum específic de 1 m3/kg (m/s) 

 Ve: Volum específic a la pressió del tram (m3/kg) 

 

S’admetrà una pèrdua de càrrega màxima en la instal.lació de 0,5 bar des de l’inici fins al 

tram de major longitud. 

 

En la Taula 17 es detallen els resultats obtinguts: 
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Tram Longitud 
(m) 

Cabal 
real 

(kg/h) 

Pèrdua/m 
(bar/m) 

Pèrdua 
tram 
(bar) 

Pi 
(bar) 

Pf 
(bar) 

Fi Ff F Diàm. 
teòric 
(mm) 

Diàm. 
real 

(mm/”) 

Ve 
(m3/kg) 

Cabal 
volum. 
(m3/s) 

Veloc. 
real 

(m/s) 
A-B 5 4003,0 0,00382 0,019 8,50 8,48 78,61 78,29 0,06400 100 130,0/5” 0,204 0,23 17,1 
B-C 100 2537,5 0,00382 0,382 8,48 8,10 78,29 72,33 0,05960 100 105,3/4” 0,212 0,15 17,2 
C-D 6 1000,9 0,00382 0,023 8,10 8,08 72,33 72,02 0,05167 65 80,8/3” 0,213 0,06 11,5 
C-E 10 1502,3 0,00382 0,038 8,10 8,06 72,33 71,72 0,06100 80 105,3/4” 0,213 0,09 10,2 
E-F 6 1000,9 0,00382 0,023 8,06 8,04 71,72 71,41 0,05167 65 80,8/3” 0,214 0,06 11,6 
E-G 16 501,2 0,00382 0,061 8,06 8,00 71,72 70,8 0,05750 50 68,8/2 ½” 0,215 0,03 8,1 
Taula 17. Càlcul tuberies de vapor. 
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S’observa que en algun dels trams els diàmetres obtinguts són inferiors que els obtinguts 

amb l’altre càlcul realitzat. Per tal de sobredimensionar la instal.lació escollirem el diàmetre 

superiors calculat en cada cas. 

 

G.3 Càlcul aïllament tuberies vapor 

 

Per tal de reduir al mínim les pèrdues calorífiques, totes les tuberies aniran aïllades d’acord 

amb el Decret 1490/1975. Segons aquesta normativa, l’espessor mínim de les tuberies serà 

segons la Taula 18. 

 

Diàmetre tub acer (mm) Temperatura fluid (ºC) 

 101-150 >150 

D ≤ 32 30 40 

32 < D ≤ 50 40 40 

50 < D ≤ 80 40 50 

80 < D ≤ 125 50 50 

125 < D 50 60 

Taula 18. Espessor aïllament tuberies de vapor. 

 

D’aquesta manera, l’espessor de l’aïllament per als diferents trams de la instal.lació de 

tuberies de vapor serà el que s’indica en la Taula 19. 

 

Tram Temperatura (ºC) Diàmetre (mm/”) Espessor aïllament (mm) 

A-B 177,75 130,0/5” 60 

B-C 177,65 105,3/4” 50 

C-D 175,88 80,8/3” 50 

C-E 175,70 105,3/4” 50 

E-F 175,61 80,8/3” 50 

E-G 175,43 68,8/2 ½” 50 

Taula 19. Espessor aïllament tuberies de vapor. 

 

L’aïllament es realitzarà amb fibra de vidre segons l’espessor determinat per a cada tram de 

tuberia, recobert amb xapa d’alumini segons Figura 9. 
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                                    Fig. 9. Esquema instal.lació aïllament tuberies de vapor. 

 

1. Tuberia. 

2. Llaçades de filferro distants entre si 30 cm com a màxim. 

3. Coquilla de fibra de vidre. 

4. Revestiment de xapa d’alumini bordonada. 

5. Cargol autoroscant distant entre si 25 cm màxim. 

 

 

G.4 Càlcul dilatació tuberies 

 

Pel càlcul de la dilatació de les tuberies s’utilitza l’Equació 9: 

 

Dilatació = L x ∆t x α          (Eq. 9) 
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On: Dilatació:  Dilatació experimentada per la tuberia (mm) 

 L:  Longitud de la tuberia entre anclatges (m) 

∆t:   Diferència de temperatura (ºC) 

 α:  Coeficient de dilatació (0,015 mm/m ºC x 10-3) 

 

A la Figura 8 es mostren els diferents trams de les conduccions de vapor. 

 

A la Taula 20 s’exposen els valors de les dilatacions calculats per als diferents trams rectes 

de la tuberia: 

 

Tram Pi (bar) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

Vapor (ºC) 

Temp. 
Ambient 

(ºC) 

Inc. T 
(ºC) 

Coef. 
Dilat.(mm/m 

x 10-3) 

Dilatació 
(mm) 

A-B 8,50 5 177,75 20 157,75 0,015 11,8 
B-C (1) 8,48 3 177,65 20 157,65 0,015 7,1 
B-C (2) 8,48 40 177,65 20 157,65 0,015 94,6 
B-C (3) 8,48 57 177,65 20 157,65 0,015 134,8 
C-D 8,10 6 175,88 20 155,88 0,015 14,0 
C-E 8,06 10 175,70 20 155,70 0,015 23,4 
E-F 8,04 6 175,61 20 155,61 0,015 14,0 
E-G (1) 8,00 10 175,43 20 155,43 0,015 23,3 
E-G (2) 8,00 6 175,43 20 155,43 0,015 14,0 
Taula 20. Càlcul dilatacions. 

 

Per tal de compensar aquestes dilatacions s’instal.laran compensadors de dilatació metàlics 

de la marca Spirax Sarco. De la Taula 21 del proveïdor Spirax Sarco s’escullen el nombre de 

compensadors de dilatació necessàris per a cada tram tenint en compte que cada 

compensador de dilatació permet absorbir una dilatació de +/- 25 mm.. 
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              Taula 21. Característiques compensadors de dilatació metàlics. 

 

El nombre de compensadors de dilatació necessaris en cada tram són els que s’indiquen en 

la Taula 22. 

 

Tram Diàm. teòric (mm/”) Dilatació (mm) Núm. compensadors 

A-B 125/5” 11,8 1 

B-C (1) 100/4” 7,1 1 

B-C (2) 100/4” 94,6 4 

B-C (3) 100/4” 134,8 6 

C-D 80/3” 14,0 1 

C-E 100/4” 23,4 1 

E-F 80/3” 14,0 1 

E-G (1) 65/2 ½” 23,3 1 

E-G (2) 65/2 ½” 14,0 1 

Taula 22. Càlcul compensadors de dilatació. 
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G.5 Càlcul distància entre suports tuberies 

 

La freqüència dels suports de les tuberies de vapor varia en funció del diàmetre de la 

tuberia, el material i la posició de la tuberia, vertical o horitzontal. La Taula 23 del Manual de 

Distribució del vapor de Spirax Sarco indica la freqüència d’aquests suports en base als 

paràmetres indicats. 

 

 
                     Taula 23. Distàncies suports tuberia. 

 

Els suports necessaris per a cadascun dels trams de la tuberia de distribució de vapor 

s’indiquen en la Taula 24 per a tuberia d’acer: 

 

Tram Diàmetre (mm) Col.locació Distància suports (m) 

A-B 125/5” Horitzontal 4,4 

B-C (1) 100/4” Vertical 4,9 

B-C (2) 100/4” Horitzontal 4,1 

B-C (3) 100/4” Horitzontal 4,1 

C-D 80/3” Vertical 4,4 

C-E 100/4” Horitzontal 4,1 

E-F 80/3” Vertical 4,4 

E-G (1) 65/2 ½” Horitzontal 3,7 

E-G (2) 65/2 ½” Vertical 4,4 

Taula 24. Càlcul distàncies suports tuberies. 
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G.6 Connexió a aparells de consum 

 

G.6.1 Connexió aparells de consum 1 i 2 
 

La connexió del vapor als punts de consum 1 i 2 disposaran dels següents elements segons 

Figura 10. 
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Circuit vapor

A retorn condensats

Pe = 8 bar

        Figura 10. Esquema connexió aparells de consum 1-2. 

 

1. Vàlvula globus Spirax Sarco BSA1 DN 80. 

2. Filtre tipus "Y" Spirax Sarco DN 80. 

3. Vàlvula de control pneumàtica DN 80. 

4. Regulador electrònic Spirax Sarco SX25-mA. 

5. Sonda PT-100. 

6. Vàlvula esfera DN 40 

7. Purgador de boia Spirax Sarco FT43/10 TV de DN 40. 

8. Vàlvula de retenció Spirax Sarco DCV3 de DN 40. 

9. Màquina 1/2 de 1.000 kg/h. 

 

Les derivacions cap als punts de consum es realitzaran per la part superior de la tuberia de 

distribució per tal d’evitar arrossegaments de condensats cap als punts de consum. 
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G.6.2 Connexió aparell de consum 3 
 

La connexió a l’aparell de consum 3 donat que és necessari reduïr la pressió del vapor per 

adapatar-la a les necessitats de l’aparell de consum, s’instal.laran els següents elements 

segons Figura 11: 
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A retorn condensats

Pe = 8 bar

          Figura 11. Esquema connexió aparell de consum 3. 

 

1. Vàlvula globus Spirax Sarco BSA1 DN 80. 

2. Filtre tipus "Y" Spirax Sarco DN 80. 

3. Vàlvula de control pneumàtica DN 80. 

4. Regulador electrònic Spirax Sarco SX25-mA. 

5. Sonda PT-100. 

6. Vàlvula esfera DN 40 

7. Purgador de boia Spirax Sarco FT43/10 TV de DN 40. 

8. Vàlvula de retenció Spirax Sarco DCV3 de DN 40. 

9. Màquina 1/2 de 1.000 kg/h. 

 

Les derivacions cap als punts de consum es realitzaran per la part superior de la tuberia de 

distribució per tal d’evitar arrossegaments de condensats cap als punts de consum. 
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G.7 Condensats 

 

G.7.1 Càlcul producció de condensats 
 

Les pèrdues de calor en les tuberies de vapor originen la formació de condensats. La 

producció de condensats en una instal.lació funcionant a règim es pot calcular en base a 

l’equació 10: 

 

M = Q x L x 3,6 / hfg x f                  (Eq. 10) 

 

On: M:  Taxa de condensació (kg/h) 

 Q: Emissió calorífica segons Taula 25 (W/m) 

 L: Longitud tuberia (m) 

 hfg: Entalpía específica d’evaporació (kJ/kg) 

 f: Factor d’aïllament ( 0,15 per tuberies ben aïllades) 

 

 
Taula 25. Emissió de calor en tuberies de vapor. 

 

Els cabals de condensats obtinguts per al funcionament a règim per als diferents trams els 

trobem en la següent Taula 26: 

 

Tram 
Longitud 

(mm) 

Diàm. 
Tub 

(mm) 

Tem. 
Vapor 
(ºC) 

T. 
Ambient 

(ºC) 
Pi (bar) 

Emissió 
(W/m) 

Entalp. 
Evap. 

(kJ/kg) 

Cabal 
conden. 
(kg/h) 

A-B 5 125 177,75 20 8,50 1290 2022,9 1,7 
B-C 100 100 177,65 20 8,48 1093 2024,2 29,2 
C-D 6 80 175,88 20 8,10 838 2029,3 1,3 
C-E 10 100 175,70 20 8,10 1093 2029,3 2,9 
E-F 6 80 175,61 20 8,06 838 2030,3 1,3 
E-G 16 65 175,43 20 8,06 713 2030,3 3,0 

Taula 26. Cabal de condensats en funcionament a règim. 
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Durant la posta en marxa de la instal.lació, donat que les tuberies estan fredes, la producció 

de condensats és més elevada. La taxa de producció de condensats es troba en la Taula 27 

del Manual de “Distribución del Vapor” de Spirax Sarco, per a longituds de 50 metres de 

tuberia. 

 

 
         Taula 27. Producció de condensats en calentament. 

 

D’aquesta manera, els cabals obtinguts per als diferents trams durant l’escalfament de les 

tuberies serà el calculat en la Taula 28. 

 

Tram Longitud (mm) 
Diàm. Tub 

(mm/”) 
Cabal/50 m 

(kg/h) 
Cabal total 

(kg/h) 
A-B 5 125/5” 37,0 3,7 
B-C 100 100/4” 27,0 54,0 
C-D 6 80/3” 19,0 2,3 
C-E 10 100/4” 27,0 5,4 
E-F 6 80/3” 19,0 2,3 
E-G 16 65/2 ½” 14,0 4,5 

Taula 28. Cabals de condensats en la posta en marxa. 

 

S’observa com, lògicament, els cabals de condensats són superiors durant la posta en 

marxa que en funcionament a règim donat que les tuberies estan més fredes. 
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G.7.2 Selecció de purgadors 
 

La instal.lació de vapor ha de disposar de sistema de purga dels condensats que s’hi 

produeixen. Aquests es produeixen per dues causes, els calculats anteriorment per les 

pèrdes de calor en les tuberies i els que es produeixen a la sortida dels equips de consum 

producte de la condensació del vapor en el bescanviador de calor que disposen donat que 

es tracta d’aparells de calefacció per bescanvi. 

En el primer cas, una vegada determinats els cabals de producció de condensats en situació 

de règim i de posada en marxa, caldrà determinar el tipus de purgador a instal.lar tenint en 

compte el cas més desfavorable, és a dir, en la situació de posada en marxa, que és quan la 

producció de condensats és més elevada. 

 

S’escolliran purgadors termodinàmics per la seva robustesa i senzillesa de funcionament.  

 

S’instal.laran els següents purgadors en les tuberies de distribució: 

 

- 1 Purgador en el col.lector de vapor de la sala de calderes. 

- 3 Purgadors en el tram B-C en els pous de goteig situats cada 33 m 

aproximadament. 

- 1 Purgador de final de línia. 

 

A més a més, al final de línia s’instal.larà  un eliminador d’aire per tal d’eliminar l’aire que 

entra en la instal.lació durant les parades de la instal.lació. L’esquema d’instal.lació dels 

punts de purga serà el que s’indica en la Figura 12. 

 

1

2

1
3

1

 
   Figura 12. Esquema sistema de purga i final línia. 
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1. Vàlvula Spirax Sarco M10S-2 RB de 1/2". 

2. Eliminador aire Spirax Sarco AV13A de 1/2". 

3. Purgador termodinàmic Spirax Sarco TD42L de 1/2". 

 

En funció de la producció de condensats en situació de posada en marxa s’escullen els 

següents purgadors segons capacitats de la Figura 13 del fabricant de purgadors Spirax 

Sarco. 

 

 
        Figura 13. Capacitats purgadors termodinàmics. 

 

El nombre de purgadors escollit i el tamany es detalla en la Taula 29. 

 

Tram Longitud 
(mm) 

Cabal total 
(kg/h) 

Pressió 
diferencial 

(bar) 

Purgador Capacitat 
Purgador 

(kg/h) 
A-B 5 3,7 8,0 TD42L ½” 160 

B-C (1) 33 54,0 8,0 TD42L ½” 160 

C-Final Línia 10 6,6 8,0 TD42L ½” 160 
 

Taula 29. Determinació purgadors termodinàmics. 
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Pel que respecta als punts de consum s’instal.laran purgadors de boia donat que són els 

que presenten una major capacitat de purga. 

 

L’esquema d’instal.lació de purga en els punts de consum serà el que s’indica en les Figures 

11 i 12. 

 

En la Figura 14 s’observa la capacitat de descàrrega de condensats en funció de la pressió 

diferencial.  

 

 

 

Figura 14. Capacitat descàrrega purgadors de boia. 

 

Els purgadors escollits són els següents: 

 

Element Cabal total 
(kg/h) 

Pressió 
diferencial 

Purgador Capacitat 
Purgador (kg/h) 

Intercanviador-1 1.000 8,0 FT 43/10 DN 40 6.000 
Intercanviador-2 1.000 8,0 FT 43/10 DN 40 6.000 
Intercanviador-3 500 7,0 FT 43/10 DN 40 5.500 

Taula 30. Determinació purgadors de boia. 

 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 

 
60 

Els purgadors s’instalaran en un tram de tuberia horitzontal i precedits d’un colze. 

 

G.7.3 Càlcul tuberies retorn de condensats 
 

Donat que la nova instal.lació de vapor a realitzar recupera el 100% del vapor en forma de 

condensats, cal determinar la secció necessària de les tuberies de retorn de condensats des 

del lloc on s’originen (aparells de consum de vapor) fins a la sala de calderes per tal 

d’introduir-los de nou al dipòsit d’alimentació d’aigua a la caldera. 

 

El càlcul de les tuberies de retorn de condensats es realitza a partir de la Fig. 15 en funció 

de la pressió de la xarxa de vapor, el cabal de condensats que hi circularà i la contrapressió 

en la línia de condensats que segons “Distribución del vapor” de Spirax Sarco es considera 

vàlida una contrapressió de 0,5 bar. 

 

 
          Fig. 15. Càlcul tuberies retorn de condensats. 
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L’esquema de la instal.lació de retorn de condensats és el que s’indica en la Figura 16. 

 

 

    Fig 16. Esquema instal.lació retorn de condensats. 

 

D’aquesta manera els diàmetres a instal.lar en la línia de retorn de condensats seran els 

calculats en la Taula 31. 

 

Tram Pressió línia 

vapor (bar) 

Contrapressió línia 

condensats (bar) 

Cabal condensats 

(kg/h) 

Diàmetre 

tuberia 

(mm/“) 

A-B 7,0 0,5 500 40/1 ½” 

C-B 8,0 0,5 1.000 50/2” 

D-F 8,0 0,5 1.500 65/2 ½” 

E-F 8,0 0,5 1.000 50/2” 

F-G 8,0 0,5 2.500 80/3” 

Taula 31. Càlcul tuberies retorn condensats. 

 

Les tuberies s’instal.laran amb una pendent descendent no inferior a 40 mm cada 10 m en 

els sentit del fluxe del condensat.  
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Per tal de reduir al mínim les pèrdues calorífiques, totes les tuberies aniran aïllades d’acord 

amb els espessors mínims indicats en la Taula 18. Els espessors a adoptar s’indiquen en la 

Taula 32: 

 

Tram Temperatura (ºC) Diàmetre (mm/”) Espessor aïllament (mm) 

A-B 101-150 40/1 ½” 40 

C-B 101-150 50/2” 40 

D-F 101-150 65/2 ½” 40 

E-F 101-150 50/2” 40 

F-G 101-150 80/3” 40 

Taula 32. Càlcul aïllament tuberies retorn condensats. 

 

G.7.4 Sistema de control de condensat contaminat 
 

Per tal de controlar la qualitat dels condensats i evitar que possibles contaminacions entrin 

en l’aigua d’alimentació de la caldera s’instal.larà un equip de control per conductivitat amb 

electrovàlvules per tal de desviar el condensat contaminat de la línia de retorn de 

condensats. 

 

S’instal.larà una sonda de conductivitat amb un controlador digital amb compensació de 

temperatura instal.lat en una càmara sensora. Quan la qualitat del condensat sigui inferior a 

la prevista, el controlador ordenarà desviar el condensat cap al desaigua per tal que no entri 

al dipòsit d’aigua d’alimentació de la caldera. 

 

L’esquema de connexionat del sistema de control de condensat contaminat serà el que 

s’indica en la figura 17. 
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Figura 17. Sistema de control de condensat contaminat.  

 

1. Control conductivitat Spirax Sarco BC3200. 

2. Càmara sensora-Sonda conductivitat CP10-Sonda Temperatura TP20 

3. Vàlvula Spirax Sarco M10S-2 RB de 1/2". 

4. Vàlvula de retenció Spirax Sarco DCV3 de DN80. 

5. Vàlvula desviadora tres vies DN80. 
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H. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

 

H.1 Càlcul secció conductors 

 

Pel càlcul de les seccions dels conductors, s’ha tingut en compte la instrucció ITC BT 019 

per a cables multiconductors de PVC en tubs en montatge superficial.  

 

Els conductors que alimentin a un sol motor hauran d'estar dimensionats per una intensitat 

del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor.  

 

Els conductors que alimentin a diversos motors, hauran d'estar dimensionats per una 

intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de 

potència més gran, més la intensitat a plena càrrega de tota la resta. 

 

Els conductors de connexió que alimentin a motors i altres receptors, hauran d'estar 

previstos per a la intensitat total requerida pels receptors, més la requerida pels motors 

calculada de la forma indicada anteriorment. 

 

La secció dels conductors serà tal que la caiguda de tensió des de l'origen de la instal.lació a 

qualsevol punt d'utilització sigui inferior al 3% per enllumenat i del 5% per a altres usos. 

 

Es realitzarà el càlcul per a la línia d’alimentació al quadre general de la caldera, amb una 

potència prevista de 12,5 kW trifàsica, i per a la línia d’alimentació al descalcificador, amb 

una potència prevista de 100 W monofàsica. 

 

Les fórmules a aplicar són les següents: 

 

Línies Trifàsiques: 

ϕcos3 ××
=

V

W
I

                     (Eq. 11) 

 

KVS

Wl

××

××
=Σ

2

100
(%)

                      (Eq. 12)
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Línies Monofàsiques: 

 

ϕcos×
=

V

W
I

                     (Eq. 13) 

 

KVS

Wl

××

×××
=Σ

2

1002
(%)

                                    (Eq. 14)

  

 

On: I:  Intensitat (A) 

 ∑(%):  Caiguda de tensió en (%) 

W:  Potència (W) 

V:  Tensió (V) 

cos ϕ:  0,85 -1 

K:  (Coure =  56; Alumini = 35) 

L:  Llargada (m) 

 

S’instal.laran conductors de coure POWERFLEX RV-K 0,6-1 Kv. 

 

H.2 Proteccions contra sobreintensitats 

 

Tots els circuits estaran degudament protegits contra els efectes de les sobreintensitats que 

es puguin presentar en el mateix, de manera que la interrupció del circuit es realitzarà en un 

temps convenient o estarà dimensionat per les sobreintensitats previsibles 

 

El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot gas 

garantitzada pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció pot estar constituït 

per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall o, per fusibles 

calibrats de característiques de funcionament adequades. 

 

En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits de capacitat 

d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de connexió. 
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H.3 Protecció contra contactes directes i indirectes 

 

Les parts actives de la instal.lació estaran protegides contra contactes directes estant 

allunyades del lloc de pas de les persones o bé interposant obstacles o recobertes amb 

aïllaments adeqüats segons la instrucció ITC-BT-24. 

 

S’adoptarà el sistema de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de 

defecte a base d’interruptors diferencials de sensibilitat adeqüada de manera que la corrent 

a terra produïda per un defecte franc, farà actuar el dispositiu de tall en un temps no superior 

a 5 segons. Una massa qualsevol no pot estar a un potencial superior a 24 V en relació a 

terra al tractar-se d’un emplaçament moll. 

 

La sensibilitat dels diferencials ve determinada per la condició que la resistència a terra de 

les masses, ha de cumplir la següent relació: 

 

Is ≤ 24 / R                    (Eq. 15) 

 

On: Is:  Sensibilitat de l’interruptor diferencial (A) 

 R:  Resistència de terra (Ω) 

 

La resistència de terra que presenta la instal.lació actual és de 20 Ω, de manera que la 

sensibilitat dels interruptors diferencials a instal.lar serà la segúent: 

 

Is ≤ 24 / 20 = 1,2 A 

 

S’instal.laran interruptors diferencials amb una sensibilitat de 300 mA, inferior per tant a la 

sensibilitat mínima exigida. 

 

H.4 Instal.lació de posada a terra 

 

La instal.lació elèctrica a realitzar es connectarà a la instal.lació de posada a terra existent 

en la instal.lació elèctrica actual. 

 

S’uniran elèctricament les masses de la instal.lació al conductor de terra per tal d'assegurar 

la protecció contra contactes indirectes. 

 



Instal.lació de caldera de vapor i serveis auxiliars                                                      2. Càlculs       

 

 
67 

Tindran un bon contacte amb les parts metàl.liques assegurant que les superfícies de 

contacte de forma que la connexió sigui efectiva. Els contactes s’han de mantenir nets, 

sense humitat, de tal forma que l’acció del temps no destrueixi les connexions efectuades. 

No hi haurà cap tipus de seccionador en el circuit de terra.  

 

La secció dels conductors estarà d'acord amb la ITC-BT-18 segons Taula 32: 

 

Secció conductors fase (mm2) Secció mínima conductors protecció (mm2) 

S≤16 S 

16<S≤35 16 

S>35 S/2 

Taula 33. Secció mínima conductors de protecció. 

 

Estaran recoberts per un aïllament amb franges verdes i grogues per a permetre una fàcil 

identificació. 

 

H.5 Sistemes d’instal.lació 

 

La instal.lació elèctrica des del quadre de proteccions i maniobra fins als receptors es 

realitzarà sota tub de manera que s’instal.larà de forma vista. 

 

Es fixaran a les estructures mitjançant brides, abraçaderes o collarins de forma que no es 

perjudiquin les cobertes dels mateixos. 

 

S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, de manera que el radi de corbatura no 

serà inferior a 10 vegades el radi exterior del cable. 

 

H.6 Proves 

 

Una vegada finalitzada la instal.lació elèctrica es realitzaran les següents proves: 

 

- Resistència d’aïllament. (Min. 0,5 mΩ) 

- Resistència de terra.  

- Funcionament interruptors magnetotèrmics. 

- Funcionament interruptors diferencials. 
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LÍNIA 
 

P 
INSTAL. 

(KW) 

P 
CALCUL 

(KW) 

TENSIÓ 
(V) 

LONG. 
(m) 

SECCIÓ 
(mm2) 

CON. 
PROT. 
(mm2) 

INT.CALCUL 
(A) 

INT. 
ADM. 

A 

CAIG. 
PAR. 
(%) 

CAIGUDA 
TOT 
(%) 

TENSIO 
NOM. 

(V) 

SISTEMA 
 

DIFERENCIAL 
(A/mA) 

MAGNET. 
(A) 

Caldera 12,500 15,63 400 15 10 10 26,5 40 0,26 0,26 0,6/1 KV Trifàsic 40/300 25 

Descalcificador 0,100 0,13 230 10 1,5 1,5 0,6 13,5 0,06 0,06 0,6/1 KV Monofàsic 40/300 10 

Bomba 
dosificadora 

0,100 0,13 230 10 1,5 1,5 0,6 13,5 0,06 0,06 0,6/1 KV Monofàsic 40/300 10 

Control 
condensat 

0,006 0,01 230 10 1,5 1,5 0,04 13,5 0,00 0,00 0,6/1 KV Monofàsic 40/300 10 

Control 
condensat 0,006 0,01 230 10 1,5 1,5 0,04 13,5 0,00 0,00 0,6/1 KV Monofàsic 40/300 10 

Taula 34. Càlcul línies elèctriques. 


