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2.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es presenta el llistat d’equips principals classificats segons les àrees 

adjudicades a la planta de producció d’àcid fòrmic amb les seves característiques més 

importants i les seves condicions d’operació i disseny. 

2.2. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS 

2.2.1. COLUMNES DE DESTIL·LACIÓ  

La planta de producció d’àcid fòrmic que es projecta presenta quatre columnes de 

destil·lació que realitzen les separacions pertinents per complir els requeriments de 

composició al final del procés. 

Les característiques més destacables de les columnes són la pressió d’operació i el 

reflux d’operació que determinen en gran part el consum energètic necessari en condensadors 

i reboilers per tal de garantir els cabals i composició requerits. El perfil de temperatures que 

esdevinguin al llarg de la columna no pot ser gaire excessiu i cal tenir en compte la relació de 

volatilitats relatives entre els components de la mescla a separar ja que es important a l’hora 

de predir la distribució preliminar dels components lleugers i pesats per tal de realitzar el 

disseny funcional. 

S’ha decidit que la majoria de les columnes de la planta projectada operaran a 1 bar-a 

de pressió i s’introdueixen cabals en condicions líquid i vapor-líquid en base al criteri de 

millorar la separació entre components. 

L’enfocament de les operacions de destil·lació realitzades en les columnes DC-301, DC-

501, DC-503 DC-504 és separar reactius no reaccionats en les zones de reacció, impureses 

generades i aportar la mescla d’àcid fòrmic i aigua a l’operació de destil·lació extractiva, que és 

aquella operació de la planta capaç de poder desplaçar l’azeòtrop mitjançant un agent 

extractor. Per obtenir el producte d’alta puresa s’utilitza la columna DC-502 que treballa al buit 

i s’encarrega de separar l’àcid fòrmic concentrat de l’agent extractor emprat en la columna de 

destil·lació extractiva. 

2.2.2. COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ EXTRACTIVA 

La columna de destil·lació extractiva és un tipus de columna de destil·lació que pertany 

al tipus de sistemes de destil·lació azeotròpiques que comprenen una configuració de dues 

columnes. 

La seva primera funció és la de torre d’extracció degut a que presenta dues entrades 

d’alimentació, l’entrada superior correspon a l’agent extractor, l’alcohol benzílic, i l’entrada a 

un nivell inferior a la primera a la de l’aliment a la mescla azeotròpica d’aigua i àcid fòrmic. 
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La segona funció és la de torre de destil·lació, el seu objectiu és la de redirigir la 

quantitat de mescla azeotròpica de cues de nou a trobar-se amb l’agent extractor per obtenir 

un millor rendiment i la de recuperar les quantitats d’agent extractor que s’hagi pogut 

arrastrar cap a la part de dalt de la columna. 

2.2.3. SEPARADORS DE FASE 

El separadors de fase o columnes de destil·lació flash és una operació de separació 

d’una única etapa. Primerament, el corrent que es dirigeix a separador es fa passar per un 

bescanviador de calor per regular la seva temperatura fins a la corresponent de saturació de la 

mescla. A continuació, generalment es descomprimeix bruscament a través d’una vàlvula 

reductora de pressió i a partir de l’expansió que presenta origina l’evaporació parcial del líquid 

on aquest s’introdueix en l’equip amb l’objectiu de separar la fase condensada del vapor. El 

recipient pot presentar un intern senzill o incorporar un eliminador de boires per minimitzar 

les pèrdues de condensat per arrossegament.  

Pel que fa al disseny funcional de l’equip en base a condicions d’operació és pot 

assumir que  la mescla de líquid i vapor es troben en condicions  d’equilibri.  

Aquests tipus d’equips, ja siguin d’orientació vertical o horitzontal s’incorporen en la 

planta en les àrees 200 i 300, on es troba un separador vertical i un horitzontal 

respectivament.  L’objectiu que presenten aquests dos equips es separar el component més 

volàtil de la mescla, és a dir, el monòxid de carboni de la resta de components del corrent, el 

formiat de metil i el metanol. 

2.2.4.  TANCS D’EMMAGATZEMATGE 

Per a l’emmagatzematge de reactius, productes i subproductes es requereix un disseny 

adequat. Aquells tancs que estiguin a condicions atmosfèriques, seguiran el codi API 650 i els 

que estiguin sota pressió, seguiran el codi ASME secció VIII divisió 1. 

Tots els recipients tindran un sobre-dimensionament d’un 20% i els tancs 

d’emmagatzematge tindran una última xapa d’acer d’un mil·límetre per seguretat. 

2.2.4.1. Tancs a pressió  

Els tancs a pressió es dissenyen per emmagatzemar productes gasosos a temperatura 

ambient de manera líquida amb un augment de pressió, o en el nostre cas, per tal d’inertitzar 

els tancs de metanol i de metòxid de potassi. Per al disseny d’aquests tancs, s’ha aplicat la 

normativa ASME per a recipients a pressió interna. 
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Figura 2-1 Exemple d’un tanc a pressió horitzontal. 

2.2.4.2. Tancs a pressió atmosfèrica 

Els tancs a pressió atmosfèrica s’han dissenyat amb la normativa API 650. S’ha optat 

per a un sostre flotant per tal de minimitzar la inversió i aquest també consta d’un venteig 

adequat. Pel cas del producte, àcid fòrmic, s’ha col·locat un aïllament addicional amb un 

serpentí, ja que aquest té un punt de congelació alt. 

 

Figura 2-2 Exemple d’un tanc atmosfèric. 

2.2.4.3. Parc i distribució de tancs 

Per a la realització del parc i la distribució dels tancs, s’ha seguit la normativa MIE APQ-

1 per tal de diferenciar els diferents compostos en classes i els diferents volums a 

emmagatzemar. Aquesta distribució normalitzada també s’ha vist afectada per a la 

implantació de la normativa ATEX per a productes explosius.  
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2.2.4.4. Cubetes 

Per tal de dissenyar les cubetes, s’ha seguit la normativa MIE APQ-1 

d’emmagatzematge de substàncies perilloses. En cas de vessament o ruptura, s’han projectat 

unes zones determinades anomenades cubetes de retenció que tenen com a objectiu evitar un 

vessament incontrolat. Aquestes cubetes tenen una capacitat determinada i condicionada pel 

volum i pel tipus de producte que pugui emmagatzemar.  

Tots els càlculs respectius, es troben plasmats a l’apartat 11.1 TANCS 

D’EMMAGATZEMATGE del Capítol 11. MANUAL DE CÀLCULS.  

 

Figura 2-3 Exemple d’una cubeta. 

2.2.5. MESCLADORS ESTÀTICS 

Els mescladors en línia o estàtics són aparells que mesclen dos materials fluids. 

Normalment els dos fluids són líquids, tot i això, els mescladors estàtics també poden utilitzar-

se en corrents de gas per dispersar el gas en el líquid o per dispersar líquids immiscibles entre 

ells.  

Un mesclador estàtic consta d’uns elements de mescla continguts en una carcassa 

cilíndrica (tub) de secció quadrada. Les seves mides poden variar des de 6 mil·límetres a 6 

metres de diàmetre. Els elements del mesclador estàtic consisteixen en una sèrie de plaques 

desviadores que estan fetes de metall o de plàstic.  

La carcassa del mesclador pot estar fet de metall o de plàstic i els materials típicament 

utilitzats en la construcció d’aquest, són acer inoxidable, polipropilè o tefló. 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ÀCID FÒRMIC 

CAPÍTOL 2 – EQUIPS 

EQUIPS       8 

 

Figura 2-4 Exemple d’un mesclador estàtic. 

2.2.6. REACTORS 

2.2.6.1. Reactor de carbonilació 

La producció d’àcid fòrmic passa, en un primer terme, per la hidròlisi del formiat de 

metil; es tracta d’un procés de dues etapes on a la primera etapa és duu a terme la 

carbonilació del metanol emprant monòxid de carboni i metòxid de potassi  com a 

catalitzador. La reacció és una reacció multifàsica en la que el monòxid de carboni comprèn la 

fase gas i la solució de metanol i metòxid de potassi esdevé la fase líquida.  

La reacció es duu a terme en qualsevol reactor en que es puguin dur a terme reaccions 

gas-líquid que puguin aconseguir una velocitat superficial de circulació del gas òptima. Per al 

present projecte, s’ha considerat la utilització d’un reactor de columna de bombolleig (bubble 

column), que són àmpliament emprades com a reactors de contacte multifàsic en les 

indústries química, petroquímica, bioquímica i metal·lúrgica donat el gran nombre 

d’avantatges que proporcionen en el disseny i operació en comparació amb altres reactors.  

2.2.6.2. Reactor d’hidròlisi 

En el segon pas de la producció d’àcid fòrmic, el formiat de metil s’hidrolitza a àcid 

fòrmic, amb el mateix àcid fòrmic emprat com a catalitzador.  

El reactor del present projecte esdevé un reactor de tanc agitat que operarà en 

continu. El reactor consta de dues entrades d’aigua i metil formiat respectivament i d’una 

sortida d’àcid fòrmic que serà conduïda a la següent etapa de purificació per tal d’eliminar 

l’excés d’aigua afegit anteriorment i obtenir la puresa especificada de l’àcid fòrmic. 
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2.2.7. BESCANVIADORS DE CALOR 

2.2.7.1. Tipus de Bescanviadors 

En el present projecte s'ha considerat important la temperatura dels corrents a l’hora 

d'entrar als equips d’especial importància, sobretot en els equips que s'encarreguen de la 

separació de components en un mateix corrent, columnes de destil·lació o separadors de fase. 

Entre els bescanviadors emprats es poden distingir dos tipus: uns on hi ha present un 

canvi d'estat al variar la temperatura i uns altres on no hi ha canvi d'estat. En els primers s'hi 

troben bescanviadors on el canvi d'estat del fluid és total, com és en un condensador total 

d'una torre de destil·lació, i bescanviadors on el canvi d'estat és només parcial com en un 

reboiler. 

Els bescanviadors emprats en la nostra planta són de tub i carcassa degut a que són 

equips amb una gran diversitat pel que fa a mides, poden treballar a altes pressions, són fàcils 

de netejar i és poden construir a un preu moderat. Per aquestes raons són els tipus de 

bescanviadors més utilitzats en la indústria química. 

En la indústria es poden distingir els següents tipus de bescanviadors de tub i carcassa 

segons la seva funció. 

 Escalfador: El seu objectiu és augmentar la temperatura del fluid. Pot donar-se un 

canvi d'estat parcial o total del fluid durant aquest procés. 

 Refredador: El seu objectiu és baixar la temperatura del fluid. Igual que al escalfar 

pot tenir un canvi d'estat del fluid. 

 Condensador: El seu objectiu és canviar un fluid de fase vapor a fase líquida. En 

aquest procés el fluid pateix una baixada lleugera de temperatura. 

 Evaporador: El seu objectiu es canviar de fase líquida a fase vapor el fluid del 

procés. 

En  el cas dels evaporadors de les columnes de destil·lació, anomenats reboilers, es 

poden trobar diversos tipus, dos dels més coneguts són els següents: 

 Tipus Kettle: El fluid del procés entra en el equip i pateix un canvi d'estat parcial, 

s'arriba a una temperatura suficient per evaporar part del corrent. Aquest vapor 

retornarà a la columna i el fluid en estat líquid sortirà del reboiler i es dirigirà al 

següent pas del procés. 

 Tipus Termosifó Vertical: És el tipus de reboiler més àmpliament utilitzat en la 

indústria química, presenten una alta transferència de calor i una baixa tendència 

a embrutiment. L'equip està connectat a una sortida de líquid al fons de la 

columna, aquest líquid entra en el bescanviador, s'escalfa i s'evapora parcialment 

dins dels tubs del termosifó. La mescla vapor-líquid deixa el reboiler per una nova 

connexió a la columna (Arneth & Stichlmair, 2001). 
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2.2.7.2. Fluids de auxiliars pels bescanviadors 

En la planta s’han utilitzat diversos líquids de serveis segons les necessitats, que han 

descrit abans, del bescanviador. S’han escollit els següents fluids: 

 Vapor: En la nostra indústria hi haurà dues línies de vapor, una a 3 bars i una altra 

a 10 bars de pressió. Per escalfar amb un bescanviador o un reboiler s’ha aprofitat 

al màxim el calor latent del fluid que aportarà l’energia, en el nostre cas significa 

que tot el vapor es condensarà en aigua. 

Hi ha dues línies de vapor perquè el vapor a 3 bars té un calor latent major, és a 

dir, que aportarà més energia a bescanviar i es necessitarà un cabal menor però 

quan s’ha d’escalfar un fluid a una temperatura superior al punt de bombolla del 

vapor a 3 bars s’utilitza el vapor a 10 bars que té un punt de bombolla superior i 

així es pot aprofitar el calor latent del vapor. 

 Aigua de torre: És el refrigerant més emprat en les industries, degut a les seves 

característiques tant en estat gasos (vapor comentat anteriorment) com en estat 

líquid i al seu baix preus que permet utilitzar grans quantitats si s’escau a un cost 

poc elevat. S’estima que la temperatura que l’aigua serà de 20ºC i que el salt 

tèrmic màxim que pot patir en els bescanviadors és un increment de 20 graus. 

 Aigua Glicolada: Es tracta d’una dissolució de propilenglicol en aigua amb 

l’objectiu de baixar la seva temperatura de congelació per poder emprar-lo a 

temperatures inferiors a 0ºC. En la nostra indústria s’utilitza una solució d’aigua 

glicolada al 40%, amb aquest percentatge en pes de propilenglicol la mescla tindrà 

una temperatura de congelació de -24ºC. 

Es tindrà un conjunt de chillers que baixarà la temperatura de la solució fins a -20ºC i 

s’ha estimat que el salt tèrmic serà un increment de 10 graus respecte l’entrada (-10ºC). 

2.2.8. EQUIPS DE SERVEI 

Els equips de la zona de serveis s’escullen depenent de les necessitats que hagin de 

suplir, com s’explica en l’apartat 1.7. ESPECIFICACIONS I NECESSITATS DE SERVEIS A LÍMIT DE 

PLANTA del Capítol 1. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE. Els equips de serveis són de catàleg, 

és a dir, que es compren directament a les empreses i s’escull el model adequat per a abastir 

en excés la demanda dels fluids de servei que es requereixen per al correcte funcionament de 

la planta.  

2.2.8.1. Torre de refrigeració 

Les torres de refrigeració són un element molt important i en el que no s’escatimarà 

en costos degut a les necessitats d’aigua que es requereixen en els equips de bescanvi de calor 

que hi ha al llarg del procés. 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ÀCID FÒRMIC 

CAPÍTOL 2 – EQUIPS 

EQUIPS       11 

La torre de refrigeració escollida és de circuit obert i es refrigera impulsant un cabal 

gran d’aire dins de l’estructura, mitjançant un grans ventiladors, per vaporitzar part de l’aigua 

que ha de refrigerar. La part d’aigua que s’evapora té la funció de refredar la restant massa 

d’aigua. 

El sistema consta de purgues per extreure l’aigua amb concentracions de sals, que 

impliquen un increment de la seva conductivitat, la seva duresa o el nivell de clorurs dissolts. El 

cabal a purgar ve condicionat pel cicle de concentracions, per al seu càlcul s’ha considerat el 

nivell de duresa de l’aigua de xarxa d’Igualada. La torre consta d’un rebliment i un separador 

de gotes d’alta eficiència de la marca SANIPACKING per impossibilitar la formació de 

microorganismes i així evitar problemes com la legionel·la. 

En total, el sistema de torres constarà de 6 torres model EWB per abastir les 

necessitats de calor del procés i preparar l’aigua per redirigir-se als bescanviadors i 

condensadors de la planta. 

2.2.8.2. Chiller 

Els chillers són equips encarregats de refredar els fluids de servei específics fins a 

temperatures sota cero, en el nostre cas el fluid de servei és aigua glicolada. El sistema de 

canonades constaria un revestiment de espuma de poliuretà per minimitzar les pèrdues de 

calor del fluid durant la seva circulació fins als equips de procés que requereixen l’aigua 

glicolada. 

El sistema està composat per dos chillers que treballen el paral·lel per tractar tot el 

cabal d'aigua glicolada necessari i preparats per refredar-la de -10C fins a -20C i que es 

dirigeixi a equips que la requereixin, com per exemple el reactor de carbonilació. 

2.2.8.3. Calderes de vapor 

Aquests equips s’encarregaran de proporcionar el fluid de servei que aportarà calor a 

tots els equips de bescanvi de calor com són els termosifons, alguns bescanviadors del procés i 

el reactor de hidròlisi. 

El proveïdor proporciona un model amb tots els accessoris necessaris per a disposar 

d’un sistema de calderes de vapor preparat a la perfecció per al seu funcionament amb un 

rendiment i una eficiència elevada. 

El sistema complet de cada caldera consta de un mòdul de subministrament d’aigua 

que s’encarrega d’alimentar la caldera, la recollida de condensats, un tanc d’expansió de 

purgues, també conté un dispositiu de dosificació de productes químics i un desgasificador 

tèrmic per eliminar l’oxigen dissolt en l’aigua. 

Les línies de vapor constaran amb un revestiment de llana de roca per reduir al mínim 

les pèrdues de calor. 
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2.2.8.4. Descalcificador 

La principal funció del descalcificador és alimentar el procés amb un corrent d’aigua 

descalcificada pel reactor d’hidròlisi i pugui tenir lloc la segona reacció sense la presència de 

moltes impureses, com poden ser ions de calci. 

El model escollit per fer la descalcificació és el model HE 90 Twin 1,5”. Com es reflexa 

en el seu nom, consta de dos tancs per dur a terme la descalcificació de manera independent 

aportant el cabal necessari pel procés individualment. Un bon sistema de control junt amb un 

tanc amb sal ens permet disposar de un sistema de descalcificació en continu. Un cop un dels 

tancs de descalcificació es troba colmatat, el sistema de control s’encarrega de tallar el corrent 

entrant a aquell cabal i dirigir-lo a l’altre per continuar amb el tractament. Mentre l’altre tanc 

es troba en funcionament, el primer utilitza la sal del tanc auxiliar per començar la regeneració 

de les resines d'intercanvi iònic i estar disponible per quan l’altre tanc requereixi el mateix 

tractament. 

2.2.8.5. Tanc de nitrogen criogènic 

El tanc criogènic és on s’emmagatzemarà el nitrogen en estat líquid per a la posterior 

utilització d’aquest en estat gas per a inertitzar els tancs i tancs pulmó on es requereixi degut 

al risc d’explosió. El tanc es comprarà a l’empresa Linde, empresa especialitzada en el 

subministrament de substàncies en estat criogènic. 

També es disposa d’un gasificador per convertir el nitrogen líquid en estat gasos i 

abastir el circuit de tancs a la pressió adient. 

2.2.8.6. Sistema d’aire comprimit 

Es disposa d’un compressor capaç de proporcionar aire comprimit a partir de l’aire 

ambient. És l’encarregat d’alimentar les vàlvules pneumàtiques amb el cabal d’aire comprimit 

requerit, per tal de garantir el correcte funcionament de tota la planta. 

2.2.8.7. Sistema elèctric 

La planta consta d’un transformador elèctric per convertir la tensió de 20000V que 

arriba de connexió a la línia elèctrica al voltatge adequat per les instal·lacions de la planta. 

També consta d’un conjunt de generadors elèctrics, que utilitzen gas natural com a 

combustible, capaços d’abastir completament les necessitats d’electricitat de la planta en cas 

d’una fallada en el subministrament elèctric i no haver d’aturar la producció. 
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2.3. LLISTAT D’EQUIPS DE LA PLANTA 

Taula 2-1 Llistat d’equips de l’àrea 100 
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Taula 2-2 Llistat d’equips de l’àrea 200 
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Taula 2-3 Llistat d’equips de l’àrea 300 
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Taula 2-4 Llistat d’equips de l’àrea 400 
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Taula 2-5 Llistat d’equips de l’àrea 500 
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Taula 2-6 Llistat d’equips de l’àrea 600 
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Taula 2-7 Llistat d’equips de l’àrea 800 
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2.4. FULLS D’ESPECIFICACIONS  

2.4.1. COLUMNES DE DESTIL·LACIÓ 
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2.4.1.1. Columna de destil·lació EDC-501 
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2.4.2. BESCANVIADORS DE CALOR 

2.4.2.1. Bescanviadors en les línies de procés 
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