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            JORNADES TÈCNIQUES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
 

TEXFOR juntament amb l’INSTITUT CATALA D’ENERGIA (ICAEN) i el GRUP DE 

GESTORS ENERGETICS (GGE), han programat tres Jornades Tècniques, que 
tractaran sobre: 

 
- Aire comprimit i compressors. (04/05/2017) 

 

- Producció de vapor i distribució de vapor. Eficiència energètica  i 

cremadors de gas de les calderes. (01/06/2017) 

 

- Recuperació de condensats. Termocompressors i aïllament tèrmic. 

(06/07/2017) 

 

El tractament d’aquests temes seran exposats per experts acreditats en cada 
una de les ponències i amb un criteri de màxima aplicació pràctica. 

 
No es tracta d’impartir conceptes teòrics, si no de cóm gestionar el dia a dia, 

que permeti incorporar noves pràctiques en el funcionament dels equips, i que 
en definitiva, s’aconsegueixi una millora en l’eficiència energètica. 
 

Aquestes Jornades van dirigides tant a la Direcció de l’empresa, com sobretot, 
a aquells operaris que tinguin responsabilitats directes en el control i 

manteniment dels equips. 
 

S’adjunta el programa detallat de la primera Jornada, amb el full d’inscripció. 
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JORNADA TÈCNICA “AIRE COMPRIMIT” 

4 de maig de 2017 

 

 

PROGRAMA: 

 

17.00h – 17.20h PRESENTACIÓ DE LA JORNADA  

 

TEXFOR – ICAEN - GGE 

 

17.20h – 18.30h COMPRESSORS  

 

- Compressors: Tipus de compressors. Principis de funcionament. 

Característiques. Sistemes de regulació. Formes d’expressar cabals. 

- Rendiment de les instal·lacions: Rendiment específic dels compressors. 

Selecció de compressors. Selecció d’assecadors. 

- Mesures d’estalvi: Instal·lació. Sistemes de control de compressors. 

Recuperació d’energia 
 

Ponent: Sr. Robert Cantos 

Empresa: AtlasCopco, S.A.E. 

 

18.30h – 18.45h PAUSA  

 

18.45h – 20.00h AIRE COMPRIMIT  

 

- Definicions i conceptes bàsics: Aire comprimit, gas ideal, psicrometria, 

cabal. Qualitat de l’aire comprimit ISO 8573-1:2010. Aigua, oli, partícules. 

- Filtració d’aire comprimit industrial: Mecanismes de filtració. Efecte 

coalescent. ISO 12500, eficiència en filtres d’aire comprimit. 

- Assecador d’aire comprimit: Refrigerador posterior. Assecador frigorífic. 

Assecadors per absorció. Assecador per membrana. 
- Tractament de condensats: Purgadors. Separador de condensats, mescla 

aigua/oli. 
 

Ponent: Sr. Josep Brocal. 

Empresa: Donaldson Ibérica. 

 

 

Calendari: 4 de maig de 2017 

Lloc de realització: A la seu de TEXFOR – C/ St. Quirze 30, Sabadell 

Preu: Jornada gratuïta per a tots els assistents. 

Inscripcions: Les persones que desitgin inscriure’s a la jornada poden fer-ho 

emplenant el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ que s’adjunta amb aquesta circular 

informativa i enviant-lo a info@texfor.es  o clicant aquí 

 

La data límit per inscriure’s és el 28/04/2017.  

 

Per a més informació: Sr. Lluís Alier (Responsable del Departament d’Energia i Medi 

Ambient), lluis@texfor.es – 93.745.19.17 
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

JORNADA TÈCNICA “AIRE COMPRIMIT” 

 

Retornar emplenada a info@texfor.es  o al fax 937480252 , abans del 28 

d’abril de 2017.  

 

Nom del participant:                                                   

Empresa:                                                        

Telèfon:         

E-mail:        

 

Càrrec:       

 

 

Desitjo participar en la Jornada Tècnica  “Aire Comprimit” que se celebrarà 
a la seu de Texfor el proper dia 4 de maig de 2017.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 

de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer 
automatitzat amb dades dels participants en els cursos impartits, del qual és responsable TEXFOR. 
L’única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin 
necessàries per a la gestió administrativa de la jornada organitzada per a la nostra entitat. 

Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on 
consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el 
R.D. 1.322/1994 de 20 de juny.  

En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a TEXFOR, C. Sant Quirze 30 
de SABADELL. 
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