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1.1. Definició del projecte 

1.1.1. Bases del projecte 
L’objectiu principal del present projecte, és el disseny d’una planta química que produeix 75.000 

tones a l’any d’àcid fòrmic (HCOOH), a partir de metanol (CH3OH) i monòxid de carboni (CO), 

com a matèries primeres essencials, juntament amb l’estudi i la viabilitat de la construcció 

d’aquesta. Aquesta planta es troba situada al terme municipal d’Igualada (Barcelona) projectada 

sobre un polígon anomenat “Clot del bruixot”. 

Per fer el disseny de la  planta de producció d’àcid fòrmic, s’ha tingut en compte la normativa i 

la legislació vigent, tant com a nivell urbanístic com a nivell sectorial, tractant amb molta cura 

les àrees de seguretat i medi ambient. 

Les especificacions tècniques del projecte es detallen a continuació: 

 Capacitat de la planta: 75.000 Tones anuals de àcid fòrmic. 

 Funcionament: contínuament durant 300 dies a l’any amb 3 parades a l’any distribuïdes 

de la següent manera: 31 dies a l’agost, 20 dies al desembre i 14 dies per setmana 

santa.  

 Presentació del producte: A granel en cisternes de 23 Tm amb una puresa mínima del 

90% en pes. 

1.1.2. Abast del projecte 
El present projecte abasteix: 

 Disseny i especificacions de totes i cadascuna de les unitats de reacció i procés de la 

producció de HCOOH. 

 Disseny i especificacions de les unitats d’emmagatzematge de les matèries primeres, 

producte acabat i subproductes generats durant el procés de fabricació. 

 Disseny del sistema de control necessari per al correcte funcionament de la planta. 

 Especificació de les unitats de servei necessàries. 

 Disseny del sistema de seguretat i higiene adequats a la planta. 

 Identificació dels focus d’impacte ambiental i tractament dels residus sòlids, líquids i 

gasosos. 

 Avaluació econòmica i l’estudi de la viabilitat de la planta. 

 Posada en marxa i operació de la planta. 

 Diagrames generals, P&ID i implementació. 

 Disseny físic de la planta. 

1.1.3. Localització de la planta 
El projecte té lloc en una parcel·la de 30.600 m2 sobre un terreny situat al polígon industrial “El 

clot del bruixot” al municipi d’Igualada [figura 1.1]. Igualada és la capital de la comarca de 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
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l'Anoia i província de Barcelona. El municipi és a uns 60 km a l'oest de Barcelona, a l'interior 

de Catalunya i s'estén a l'esquerra del riu Anoia, en el curs mitjà. Barcelona és una ciutat de la 

costa mediterrània de la península ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-

ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona, a més és la segona ciutat 

més gran en població i economia d’Espanya. 

La planta química compleix amb la normativa urbanística del polígon industrial relativa al 

municipi de la comarca d’Anoia, tenint en compte el “retranqueig” a vials i veïns, alçada dels 

edificis, ocupació de la parcel·la i edificabilitat. 

 

 

Figura 1.1.1. Ubicació d’Igualada en Espanya. 

 

La parcel·la té una superfície total de 30.600 m2 amb una resistència del terreny de 2 kg/cm2 a 

1,5 m de profunditat sobre graves. Els serveis disponibles i connexions que té el polígon es 

poden veure detallats a la taula 1.1.1. 

Taula 1.1.1. Serveis disponibles a la parcel·la escollida per l’emplaçament de la planta 

Servei disponible Tipus de connexió 

Energia Elèctrica Connexió des de la línia de 20 kV a peu de parcel·la 

Gas natural Connexió a peu de parcel·la a mitja pressió (1,5 kg/cm²) 

Aigua de xarxa 
Escomesa a peu de parcel·la a 4 kg/cm² 

Diàmetre: 200 mm 

Aigua d’Incendis Màxima pressió: 4 kg/cm² 

Clavegueram Xarxa unitària al centre del carrer a una profunditat de 3,5 m 

Igualada 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Anoia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Anoia
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Diàmetre del col·lector: 800 mm 

Terreny 
Resistència del terreny de 2 kg/cm a 1,5 m de profunditat sobre 

graves 

 

1.1.3.1. Paràmetres d’edificació i plànol de la parcel·la. 

Els paràmetres d’edificació establerts segons la normativa urbanística del municipi d’Igualada 

per al polígon industrial “El clot del Bruixot” es poden veure detallats a la següent taula 1.1.2: 

 

Taula 1.1.2. Paràmetres d’edificació del Polígon Industrial "El clot del Bruixot". 

Paràmetre  

Edificabilitat 1,5 m2 sostre /m2 Terra. 

Ocupació màxima de parcel·la 75% 

Ocupació mínima de parcel·la 20% de la superfície d'ocupació màxima 

“Retranqueig” 5 m a vianants i veïns 

Altura màxima 
16m i 3 plantes excepte en producció justificant la 

necessitat per el procés. 

Altura mínima 4 m i 1 planta 

Aparcaments 1 plaça / 150 m² construïts 

Distància entre edificis 1/3 de l'edifici més alt amb un mínim de 5m. 

 

A continuació es mostra el plànol, figura 1.1.2., de la parcel·la on s’ubicarà la planta química de 

producció d’àcid fòrmic.  
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Figura 1.1.2. Plànol de la parcel·la per a la ubicació de la planta d’àcid fòrmic. 

1.1.3.2. Avaluació de les comunicacions i accessibilitat de la 

planta. 

Les comunicacions i accessos d’una planta química són punts claus en el moment d’escollir la 

ubicació, principalment pel que fa referència a l’abast de matèries primeres, així com a la 

distribució del producte un cop acabat per la seva comercialització. 

A continuació es detallen les infraestructures de transport de primer nivell situades a les 

proximitats del municipi d’Igualada. 

 Transport terrestre. 

L'Autovia del Nord-est (A-2) és una de les sis autovies radials d'Espanya i l'única autovia radial de 

Catalunya. Comunica Madrid amb Barcelona passant per Guadalajara, Saragossa i Lleida entre 

moltes altres localitats, entre elles Igualada. Aquesta via canalitza, servint-se del tram La 

Jonquera-Barcelona de l'Autovia del Mediterrani, en gran mesura el trànsit procedent dels 

punts d'Europa que se situen a l'est dels Pirineus i que es dirigeix principalment al centre de la 

península Ibèrica, incloent-hi Portugal. 

Actualment la manera més comuna per arribar a Igualada és per l’autovia A-2, via principal 

situada al nord del municipi i que hi té pas entre Lleida i Barcelona. També al nord, hi ha la C-37 

que comunica amb Manresa. Per accedir pel sud s’hi troba la C-15 que comunica amb Vilafranca 

del Penedès. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Autovia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Autovia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Castella-La_Manxa)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saragossa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Jonquera
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Jonquera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Autovia_del_Mediterrani
https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Península_Ibèrica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugal
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 Transport ferroviari: 

Pel que fa a la xarxa ferroviària, Igualada disposa de línia ferroviària, la línia Llobregat-Anoia que 

a més de suportar l'intens trànsit de viatgers, especialment en el tram del Metro del Baix 

Llobregat, també té trànsit de trens de mercaderies amb connexió des d’Igualada fins al port de 

Barcelona. 

 Transport marítim: 

Els ports principals més propers a Igualada són: 

Barcelona-Zona Franca esta a 64 km i Tarragona a 93 km del municipi d’Igualada. Tant el port de 

Barcelona com el de Tarragona, estan inclosos com a grans rutes marítimes de transport de 

mercaderies internacionals. 

Cal destacar que gràcies a la zona d’activitat logística (ZAL) del port de Barcelona (plataforma 

del port que s’encarrega de l’oferta de serveis logístics relacionats amb les mercaderies), aquest 

port és considerat com un dels més importants del territori nacional.    

 Transport aeri: 

Encara que el transport aeri de mercaderies no sigui un dels mes importants a nivell nacional, el 

segon centre de càrrega aèria més important a nivell estatal es troba a l’aeroport de Barcelona-

El Prat, situat a 64 km de la ubicació de la planta química. 

 

1.1.3.3. Característiques del medi físic de la zona 

1.1.3.3.1. Climatologia 

El clima de la zona d’emplaçament de la planta, a Igualada, és considerat mediterrani 

continental subhumit. Les temperatures solen ser temperatures extremes, amb hiverns molt 

freds amb glaçades freqüents i estius molt calorosos. També s’ha de tenir en compte el gradient 

entre les temperatures diürnes i les nocturnes. Pel que fa a les precipitacions, aquestes són 

escasses. De mitjana la precipitació anual oscil·la entre els 500 mm i 650 mm. 

A la següent figura 1.1.3., es representa la temperatura mitjana i la precipitació acumulada 

durant l’any 2014. 
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Figura 1.1.3. Dades de temperatura mitjana i mitjana de precipitacions a la ciutat d’Igualada (font: Servei 

meteorològic de Catalunya). 

 

A la figura 1.1.4. es pot observar les temperatures mitjanes màxima i mínima registrades 

mensualment a la cuitat d’Igualada. 

Figura 1.1.4. Temperatures mitjanes màxima i mínima a la ciutat d’Igualada (font: Servei meteorològic de 

Catalunya). 

 

Pel que fa al vent, figura 1.1.5., la velocitat mitjana a 10 metres és de 2.3 m/s amb direcció 

dominant a l’est, segons les dades recollides per el servei metrològic de Catalunya l’any 2014. 

Pel que fa a la humitat relativa, aquesta és del 77% de mitjana. 
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Figura 1.1.5. Velocitat mitjana del vent a la ciutat d’Igualada (font: Servei meteorològic de Catalunya). 

1.1.3.3.2. Geologia 

La zona d’emplaçament de la planta, Igualada, s’emmarca a la Depressió del Penedès, que 

forma part del conjunt de fosses tectòniques que separen les serralades del litoral i el prelitoral 

corresponents al Sistema Mediterrani Català (o Serralades Costaneres). 

La depressió del Vallès-Penedès s’emmarca en l’àmbit de les Catalànides, unitat 

morfoestructural que s’estén al llarg de la costa catalana entre l’Empordà i el Sistema Ibèric i 

entre la Depressió de l’Ebre i el mar mediterrani. A les Catalànides es distingeixen tres 

subunitats paral·leles a la costa: la Serralada Prelitoral, la Depressió Prelitoral i la Serralada 

Litoral. 

1.1.3.3.3. Sismologia 

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és la sismologia de la zona on es construirà la 

planta, per poder evitar possibles danys ocasionats per un possible sisme. 

La norma de construcció sismoresistent (NCESE-0.2) té com a objectiu proporcionar els criteris 

que han de seguir-se en el territori espanyol per la consideració de l’acció sísmica en el projecte, 

construcció, reforma i conservació d’aquelles edificacions i obres a les que sigui aplicable. La 

finalitat de la mateixa norma, té com a objectiu evitar la pèrdua de vides humanes, reducció de 

danys i cost econòmic en cas de que es produeixi un futur terratrèmol. 

A efectes de la norma i d’acord amb l’ús a que es destina, i els danys que poden ocasionar 

independentment del tipus d’obra a realitzar, les construccions es classifiquen en: 

- D’importància moderada: Aquelles amb probabilitat d’ocasionar víctimes, interrompre 

un servei primari o produir danys econòmics significatius en cas de destrucció per 

terratrèmol. 

- D’importància normal: Aquelles en que la destrucció per terratrèmol pot ocasionar 

víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques. 



    

APARTAT 1. Especificacions del projecte 

 
 

Pàgina 10 de 51 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

- D’importància especial: Aquelles en que la destrucció per terratrèmol pot interrompre 

un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen 

les construccions que així es considerin en el plantejament urbanístic i documents 

públics anàlegs, així com en reglaments més específics. Aquest grup es troba dins del 

reial decret R.D.1254/1999 del 16 de juliol, per al que s’aproven mesures de control de 

riscos inherents als accidents greus en que intervinguin substàncies perilloses. 

 

 

Figura 1.1.6. Mapa sísmic d’Espanya. 

Seguint la norma, la planta de producció d’àcid fòrmic de l’empresa NIROA es considera del 

grup d’importància especial. 

Observant la figura 1.1.6. es pot considerar Catalunya com a zona de poca activitat sísmica, 

moderada d’intensitat 4. No obstant, pot haver-hi la possibilitat que es produeixin 

esdeveniments amb un elevat potencial de danys, tal i com es recull al registre històric i 

instrumental realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

1.1.4. Abreviacions 
En aquest apartat es duu a terme l’especificació de la nomenclatura utilitzada durant tot el 

projecte per anomenar equips, productes i reactius, i àrees de la planta. 

A la taula 1.1.3 es detallen les àrees principals de la planta i la nomenclatura corresponent 

seguides d’una breu descripció. 
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Taula 1.1.3. Codi d’àrees i descripció corresponent. 

CODI DESCRIPCIÓ 
A-100 Emmagatzematge matèries primeres 

A-200 Reacció 1: Carbonilació 

A-300 Reacció 2: Hidròlisi 

A-400 Separació A 

A-500 Separació B 

A-600 Purificació del producte final 

A-700 Emmagatzematge producte 

A-800 Serveis 

A-900 Tractament de residus 

A-1000 Càrrega i descàrrega 

A-1100 Oficines, laboratoris, vestuaris i control 

A-1200 Magatzem 

A-1300 Aparcaments 

 

A la següent taula es detallen les abreviacions d’equips utilitzats al llarg del procés. 

Taula 1.1.4. Abreviacions d’equips. 

ABREVIACIÓ EQUIP 
T TANC 

R REACTOR 

C COLUMNES 

E BESCANVIADOR 

F SEPARADOR G-L 

V VÀLVULA 

M MESCLADOR 

P BOMBA 

E CONDENSADOR 

Co COMPRESOR 

G GASIFICADOR 

A AGITRADOR 

T TANC PULMÓ 

E TERMOSIFÓ VERTICAL 

Per últim, a la taula 1.1.5. es detallen els components que es fan servir per la producció de l’àcid 

fòrmic. 

 

 

 



    

APARTAT 1. Especificacions del projecte 

 
 

Pàgina 12 de 51 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Taula 1.1.5. Abreviacions components 

ABREVIACIÓ COMPONENT 

CO MONÒXID DE CARBONI (CO) 

MEOH METANOL (CH3OH) 

METF FORMIAT DE METIL (CH3COOH) 

AF ÀCID FÒRMIC (HCOOH) 

H2O AIGUA (H2O) 

METONa METÒXID DE SODI (CH4ONa) 

1-OC 1-OCTANOL 

 

1.2. Mètodes d’obtenció 
L’obtenció d’àcid fòrmic es porta a terme utilitzant tres processos industrials diferents: procés 

Kermira–Leonard, procés de la BASF i el procés de USSR. 

1.2.1. Procés Kemira-Leonard 
Al voltant de 20000 t/any d’àcid fòrmic es basen en la producció per aquest mètode. 

En aquest mètode s’introdueix CO comprimit i metanol en el primer reactor (a) per donar metil 

formiat. Aquesta reacció es produeix a 4 MPa i a 80ºC, emprant com a catalitzador alcòxids. El 

catalitzador s’introdueix en una mescla amb metanol. Aquest producte intermedi passa a la 

columna de metil formiat (b) on aquest s’extreu per dalt en forma de destil·lat. El metanol i el 

catalitzador dissolt es recirculen al primer reactor. El catalitzador desactivat, principalment 

formiat de sodi, es cristal·litza i s’extreu.  Seguidament, es passa al reactor preliminar (c) on el 

formiat de metil reacciona amb aigua aproximadament en proporcions equimolars. Aquestes 

substàncies s’usen com a aliment pel rector principal (d) junt amb les recirculacions de formiat 

de metil, metanol i aigua. El temps de residència d’aquest reactor és suficientment gran com 

per establir l’equilibri. Al reactor principal s’introdueix un excés de formiat de metil. La reacció 

d’hidròlisi es dóna a 120ºC i 0.9 MPa. La descàrrega del reactor es realitza a pressió atmosfèrica 

a un tanc flash (e). S’evaporen quantitats de metil formiat, aigua i una mica d’àcid fòrmic, que 

es recirculen al reactor principal. El metil formiat i el metanol són separats al buit en una 

columna de separació d’àcids (g). El destil·lat es separa en forma de formiat de metil i metanol a 

la columna de recirculació (f). Les columnes (h) i (i) s’empren per a augmentar la qualitat de 

producte. La màxima concentració obtinguda és de 98% en pes. 
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Figura 1.2.1. Procés de producció de Kemira-Leonard 

 

1.2.2. Procés BASF 
Al voltant de 100000 t/any es produeixen emprant aquest mètode. 

El CO i el metanol són introduïts al reactor de formiat de metil (a) en presència de metòxid de 

sodi. El metil formiat que es forma, s’introdueix a una columna (b), que alimenta com a destil·lat 

el reactor (c). El metanol i el catalitzador dissolt que surten per cues de la columna (b) es 

retornen al reactor (a). Al reactor (c) el formiat de metil s’hidrolitza amb un excés d’aigua 

d’aproximadament 5 mols d’aigua per un mol de formiat. D’aquesta forma s’aconsegueix 

desplaçar l’equilibri en la direcció de l’àcid fòrmic. Es produeix a temperatures i pressions 

elevades. El producte de la reacció s’introdueix a la columna de baixa ebullició (d). Aquí, 

s’elimina el formiat de metil i el metanol com a destil·lat. Per cues de columna s’obté l’àcid 

fòrmic diluït que entra per la part superior de la columna d’extracció (e). En aquesta columna 

l’àcid fòrmic amb una mica de contingut en aigua és extret per una amida secundaria. La major 

part de l’aigua es recircula al reactor (c). L’extractant amb l’àcid fòrmic i una mica d’aigua són 

destil·lats a una columna de deshidratació (f). Aquí, s’elimina la suficient aigua com a destil·lat 

que es recircula al reactor (c). Les cues, on es troba l’àcid fòrmic, s’introdueixen a la columna 

d’àcid pur (g). Aquesta columna funciona al buit de tal forma que s’obté àcid fòrmic entre el 90-

98% en pes per la part superior. Per la part inferior s’obté l’extractant, que es recircula a la 

columna d’extracció (e). 
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Figura 1.2.2. Procés de producció de la BASF 

 

1.2.3. Procés USRR 
Al voltant de 40000 t/any es produeixen emprant aquest mètode. 

El CO i el metanol reaccionen en una columna de reacció (a), en presència d’un catalitzador i un 

estabilitzador, al voltant de 3MPa, per produir formiat de metil. Aquest, s’envia a la columna de 

destil·lació de formiat de metil (b) on es duu a terme la separació en formiat de metil com a 

destil·lat i metanol més catalitzador per cues. Aquesta destil·lació es produeix a 0.2 MPa. Al 

reactor (c) el formiat de metil s’hidrolitza amb aigua en dues etapes. Aquest reactor és un llit fix 

amb bombolleig a la part inferior. Es troba a 80ºC i 0.6 MPa. A la primera etapa de la hidròlisi, 

l’intercanviador empacat de cations àcids és usat com a catalitzador (f), que hidrolitza 

parcialment el formiat de metil. A la segona etapa, la hidròlisi es porta a terme amb 

l’autocatàlisi de l’àcid fòrmic produït a la primera etapa. La reesterificació es prevé emprant 

compressió i refredament aproximadament a 45ºC. El metanol i el formiat de metil són 

destil·lats a la columna de baixa ebullició (d), on els components són separats. El destil·lat es 

retorna a la columna de destil·lació de formiat de metil (b). Les cues, àcid fòrmic i aigua,  

s’envien a la columna d’àcid fòrmic (e) a baixes pressions on s’elimina més aigua. L’àcid fòrmic 

amb un contingut del 85% en pes s’elimina en un corrent lateral, augmentant així la 

concentració fins a 98% en pes a la columna situada posteriorment (f). 
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Figura 1.2.3. Procés de producció de USRR. 

 

1.3. Característiques dels compostos 

1.3.1. Producte d’interès: àcid fòrmic 
L’àcid fòrmic o àcid metanoic, HCOOH, és un líquid incolor, d’olor irritant i altament corrosiu. 

L’any 1671 s’aïlla l’àcid fòrmic a partir del verí o el sistema de defensa de les formigues 

vermelles, d’aquí el seu nom. De forma natural també es troba en altres insectes com les 

abelles. 

L’àcid fòrmic és a la vegada un àcid carboxílic i un aldehid. Aquest fet, provoca variacions en les 

seves propietats químiques, físiques i en la forma de reaccionar respecte els seus homòlegs 

superiors. 

L’àcid fòrmic és completament miscible en aigua i en alguns solvents polars com l’acetona. 

Però, només és parcialment miscible en hidrocarburs. Per exemple, es dissol al voltant del 10% 

en benzè o toluè. 

Una característica molt important a tenir en compte és la formació d’un azeòtrop d’alt punt 

d’ebullició amb l’aigua. A pressió atmosfèrica es dóna a un punt d’ebullició de 107.6 ºC amb un 

contingut en pes d’àcid fòrmic de 77.6%.   

A més a més, l’àcid fòrmic i l’aigua formen una mescla eutèctica que es congela a 2ºC per a un 

91% en pes d’àcid fòrmic. 
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Figura 1.3.1. Punt de congelació en funció de la fracció molar d’àcid fòrmic 

En fase vapor, l’àcid fòrmic forma un dímer amb enllaços d’hidrogen. A temperatura ambient i 

pressió atmosfèrica, el 95% del vapor consta de dímers. Aquest fet provoca un desviament 

considerable de les propietats respecte el comportament de gas ideal. En estat líquid forma 

llargues cadenes de molècules unides per enllaços d’hidrogen. En estat sòlid persisteix la 

mateixa estructura, però es poden diferenciar dos formes polimòrfiques. 

La viscositat dinàmica de la mescla d’àcid fòrmic i aigua disminueix a mesura que augmenta la 

temperatura. Aquesta, també varia en funció del contingut en aigua. La viscositat decreix quasi 

linealment a major contingut d’aigua en l’àcid fòrmic.   

La capacitat de calor específica de la mescla d’àcid fòrmic i aigua decreix gairebé de forma lineal 

al disminuir la concentració d’àcid fòrmic. 

Taula 1.3.1. Propietats físiques i químiques de l’àcid fòrmic. 

Viscositat dinàmica (àcid fòrmic pur a 20ºC) 1.804 MPa·s 

Calor de fusió 276.00 J/g 

Calor de vaporització (al punt d’ebullició) 483.00 J/g 

Constant dielèctrica líquid ( 20ºC) 57.90 

Índex de refracció 1.37 

Capacitat de calor específica (Cp) 

Sòlid (0ºC) 1.80 J·g-1·K-1 

Líquid (50ºC) 2.20 J·g-1·K-1 

Vapor (100ºC) 1.06 J·g-1·K-1 

 

Respecte a les reactivitats amb altres substàncies és de vital importància comentar que com a 

conseqüència de l’alta acidesa de l’àcid fòrmic no es pot usar catalitzadors d’àcids minerals 

habituals en altres reaccions d’esterificació. A més a més, reacciona amb la majoria de les 

amines formant compostos formilamins. 

En fase gasosa, els catalitzadors metàl·lics afavoreixen la deshidrogenació, mentre que els 

catalitzadors d’òxids afavoreixen la deshidratació. 
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L’àcid fòrmic s’empra com a additiu en l’ensitjat per a la descontaminació i prevenció de la 

formació de fongs i bacteris que causen malalties en animals. També, és utilitzat en indústria 

tèxtil com a acidulant en el tenyit de fibres; en la producció de cautxú natural com a coagulant 

del làtex; i en el tractament del cuir, per adobar i fixar els tints i com a lubricant per a l’obtenció 

de fragments més complets. D’altra banda, en l’àrea del petroli i el gas pot ser emprat en els 

fluids de perforació de pous. Així mateix, es pot usar com a intermedi en la producció de 

fàrmacs, colorants, sabors i components de perfum. 

1.3.2. Matèries primeres 

1.3.2.1. Metanol 

El metanol o alcohol de metil, CH3OH, és el més simple dels alcohols alifàtics i és molt important 

com a matèria primera a la indústria química. 

El metanol és incolor, miscible en aigua i dissolvents orgànics. Al ser un líquid polar és capaç de 

dissoldre moltes substàncies inorgàniques, particularment salts. 

A les reaccions de metanol és molt important el grup funcional hidroxil. Aquestes reaccions es 

basen en el trencament dels enllaços de C-O o O-H i en la substitució dels grups -H i –OH.  

En presencia de metanol normalment s’empra acers amb baix contingut de molibdè.  

La inflamabilitat del metanol i els vapors representen un potencial 

problema de seguretat. Té un flash point de 12.2 ºC i una 

temperatura d’ignició de 470ºC. Els vapors de metanol són 

inflamables en concentracions entre el 5.5 i el 44% en volum. La 

pressió de vapor saturat a 20ºC és de 128 KPa. Aquest fet implica 

que una mescla de metanol saturat en aire és inflamable sobre un 

rang ampli de temperatures. Per tant, s’ha de prendre mesures de 

seguretat tals com la inertització i l’ús d’equips elèctrics amb 

protecció contra explosions (Eex e). 

1.3.2.2. Monòxid de carboni 

El monòxid de carboni, CO, és un gas incolor, inodor, insípid i altament inflamable a 

temperatura ambient i pressió atmosfèrica. 

És bastant insoluble en aigua i en components orgànics. A 20ºC i pressió atmosfèrica té una 

solubilitat en metanol de 0.1830 % vol.  
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1.3.2.3. Metòxid de sodi 

El metòxid de sodi, CH3Na, és un sòlid incolor. Es forma per la desprotonació del metanol amb 

sodi. Aquesta reacció és altament exotèrmica fins al punt que la ignició és possible. Com a 

producte s’obté un líquid incolor, que s’empra normalment com a 

font d’aliment de metòxid de sodi. D’aquesta forma s’evita que el 

metòxid de sodi en estat sòlid hidrolitzi en aigua donant hidròxid 

de sodi.  

Tant el sòlid com la solució en metanol absorbeixen CO2 de l’aire, fet 

que disminueix la efectivitat com a catalitzador.  

 

1.3.3. Subproductes i altres compostos 

1.3.3.1. 1-octanol 

L’1-octanol, C3(CH2)6CH20H, es presenta a la natura en forma d’èsters en alguns olis essencials.  

La seva principal característica és que és immiscible en aigua. Aquest fet, l’ha convertit en el 

dissolvent emprat per excel·lència a la química orgànica i a la farmacèutica per a l’estudi del 

comportament d’una substància activa, fàrmac o tòxic front a lípids mitjançant el càlcul del 

coeficient de repartiment octanol-aigua. 

 

1.3.1.2. Formiat de metil 

El formiat de metil, C2H4O2 és un producte intermedi en la producció d’àcid fòrmic. Té un punt 

d’ebullició de 31.7ºC. Té un flash point de -20ºC i una temperatura d’ignició de 450ºC. 

El principal inconvenient del formiat de metil són els límits d’inflamabilitat amb l’aire que es 

troben entre el 5.0-23% en volum. Llavors, de la mateixa manera que amb el metanol, s’han de 

prendre les mesures de seguretat corresponents. 
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1.4. Descripció del procés 

1.4.1. Introducció 
El procés per a l’obtenció d’àcid fòrmic es pot dividir en dues etapes clarament diferenciades, la 

primera consisteix en la carbonilació del metanol juntament amb el CO en presència d’un 

catalitzador (metòxid de sodi) per donar com a producte el formiat de metil, reactiu, alhora de 

la segona etapa de reacció. A la segona reacció es produeix la hidròlisi del metil formiat per 

donar àcid fòrmic com a producte final. 

Durant la carbonilació del metanol, té lloc la següent reacció:  

CH3OH(l) + CO(g)                                            HCOOCH3(l) 

      CH3ONa 

La hidròlisi del formiat de metil, ve donada: 

HCOOCH3 (l) + H2O(l)                                   CH3OH(l) + HCOOH(l) 

 

1.4.2. Selecció del procés 

Al passat, la majoria de la quantitat d’àcid fòrmic que s’utilitzava era un subproducte de la 

producció d’àcid acètic a partir d’una oxidació de butà o nafta. Però des de fa una dècada 

aproximadament, es duu a terme un nou procés basat en la carbonilació del metanol amb la 

finalitat de produir àcid fòrmic. En aquest projecte s’adapta, a gran escala, aquesta primera part 

(carbonilació del metanol) per a la producció de formiat de metil. A més, el formiat de metil 

demostra experimentalment elevades reactivitats en la producció de l’àcid fòrmic.  

Per a la selecció del catalitzador, hi ha grans quantitats de publicacions on es tracta la 

carbonilació del metanol per a la preparació de formiat de metil mitjançant l’ús de diferents 

tipus de catalitzadors, com els de Cu/SiO2 o resines polimèriques fortament bàsiques entre 

d’altres. No obstant, a la producció comercial del formiat de metil via carbonilació de metanol 

s’empra el metòxid de sodi (CH3ONa), on la seva efectivitat ha estat demostrada a gran escala1. 

Aquesta reacció va ser descrita per primer cop al 1925 per BASF.  

Al voltant del 1972, la formació d’àcid fòrmic a partir de la hidròlisi de formamida jugava un 

paper predominant, un terç de la producció a nivell global. Però, degut a factors poc favorables 

en la producció per aquesta via, tals com el consum d’àcid sulfúric i amoníac i l’inevitable 

formació de sulfat d’amoni, ha fet que el procés antigament utilitzat sigui poc favorable 

econòmicament. Com a resultat, la hidròlisi directa del metil formiat és preferible. 

Les plantes de producció d’àcid fòrmic basades en aquests principis van establir-se per primer 

cop a BASF-BASF process (Alemanya) al 1981 i a Kemira-Leonard process (Finlàndia) al 1982.  

                                                           
1 Gérard E, Götz H, Pellegrini S et al. Applied Catalysis A: General, 1998, 170(2):297.  
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 Carbonilació  del metanol:  

La producció industrial del metil formiat mitjançant la carbonilació del metanol es troba amb un 

gran nombre de dificultats tècniques difícils de resoldre.   

 1) Primerament, la reacció es molt exotèrmica (aproximadament es generen 29 kJ per 

mol de metil formiat generat), això comporta la necessitat d’implementar intercanviadors de 

calor molt eficients amb la finalitat de dissipar aquest calor de reacció. 

 2) A més a més, el metòxid de sodi utilitzat com a catalitzador, el qual té una bona 

solubilitat en metanol, té una solubilitat molt baixa en el metil format generat durant la reacció. 

Això significa, per tant, que si el metanol es converteix per sobre d’un cert límit, es produeix una 

precipitació del catalitzador. Això pot provocar incrustacions a les canonades i vàlvules, així com 

incrustacions sòlides a les superfícies dels intercanviadors. 

 3) Un altre factor a tenir en compte és la presència d’aigua, ja que el catalitzador en 

presència d’aigua pot reaccionar violentament. Per tant, és necessari evitar la presència d’aigua 

al màxim possible. 

 4) Finalment, aquesta síntesi requereix elevades pressions d’operació, que poden 

arribar a valors de 300 bars aproximadament. Això implica una despesa econòmica considerable 

en quant a la construcció dels aparells per que puguin suportar aquestes dràstiques condicions.  

Tots aquests aspectes negatius fan que el procés sigui poc rentable. Per que la carbonilació es 

produeixi de manera òptima el que interessa és treballar: 

a) Sota condicions més moderades d’operació, particularment a pressions més 

baixes, fent possible l’ús de monòxid de carboni en estat pur o diluït amb gasos 

inerts.  

b) En una instal·lació més barata (degut a l’ús de pressions més baixes) i de 

dimensions més petites (menys volum de reacció per a la mateixa quantitat de 

metil formiat produït). 

c) Amb una elevada conversió del monòxid de carboni i metanol en metil formiat, el 

qual particularment elimina la necessitat de recircular la mescla gasosa i 

conseqüentment s’elimina també una gran part de les despeses energètiques.  

d) Amb un control més simplificat i fiable de la temperatura de reacció en diferents 

parts del reactor.  

e) Amb la completa eliminació dels riscos provocats per la deposició de subproductes 

sòlids. 

f) Amb una productivitat de metil formiat més avantatjosa que en processos 

anteriors.  

 

Totes aquestes fites s’aconsegueixen amb la implantació tècnica del procés que es duu a terme 

en aquest projecte. (Característiques més endavant).  
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1.4.3. Diagrama de blocs 

 A la figura 1.4.1., adjuntada a continuació, es descriu breument, mitjançant un diagrama 

de blocs, el procés per a la producció d’àcid fòrmic. 

La figura 1.4.1. mostra el procés de producció de l’àcid fòrmic (diagrama de blocs) des de les 

matèries primeres fins a l’obtenció del producte final. Les principals etapes són les dues de 

reacció, és a dir, carbonilació del metanol i hidròlisi del formiat de metil. 

 El diagrama de blocs permet fer un anàlisi global del procés: 

 El procés comença a l’etapa de carbonilació del metanol, on s’introdueixen les matèries 

primeres així com el catalitzador. Aquesta etapa consta d’una columna de bombolleig, 

el CO en fase gas entra en contacte amb el metanol i el metòxid de sodi (en estat líquid) 

que actua com a catalitzador de la reacció. En aquesta etapa també entra un corrent 

majoritàriament de metanol provinent de la següent separació. 

 Els productes de la reacció així com la part dels reactius que no han reaccionat passen a 

una següent etapa, separació A. Aquesta està formada per un separador de fases, en 

aquest cas una columna flash i una columna de destil·lació mitjançant la qual es pot 

recircular el metanol i el metòxid de sodi al corrent principal de l’aliment del reactor de 

carbonilació.  

 El corrent que surt d’aquesta etapa, amb una composició on predomina el metil 

formiat, es dirigeix cap a la segona fase de reacció, on es produeix la hidròlisi d’aquest 

compost juntament amb aigua, una part d’aquesta prové d’un corrent recirculat de 

l’etapa de purificació.   

 Tot seguit els productes de la reacció i els reactius que no han reaccionat passen a una 

segona separació (Separació B) que consta de tres columnes de destil·lació, i un 

separador flash. El separador flash és el primer equip que es troba la mescla reactiva i 

se separa el formiat de metil de la resta de components. Aquest, juntament amb el 

Figura 1.4.1. Diagrama de blocs del procés de producció d’àcid fòrmic. 
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metanol que surt de la següent columna, s’envien a dues columnes de destil·lació on es 

purifiquen ambdós i es reaprofiten de nou en el procés.  

 La mescla que conté àcid fòrmic i aigua passa cap a la última etapa, la de purificació de 

l’àcid fòrmic, que es fonamenta en la separació de l’àcid fòrmic de l’aigua. Això 

s’aconsegueix amb dues columnes, una d’extracció i una de destil·lació. A la primera, 

mitjançant l’agent extractant 1-octanol, s’extreu la major part de l’àcid fòrmic present 

al corrent de procés. L’àcid fòrmic surt amb l’extractant i passen a la última columna de 

destil·lació on s’aconsegueix separar ambdós components. 

 De l’extracció es deriva un corrent principalment d’aigua cap al reactor d’hidròlisi i de la 

destil·lació s’obté el producte desitjat, l’àcid fòrmic amb un 90% de puresa. 

 

1.4.4. Diagrama de procés  
Tot seguit, s’adjunta el diagrama de procés escollit i es fa una descripció més detallada del 

mateix. El mateix exemplar pot trobar-se ampliat a l’apartat de diagrames i plànols del mateix 

projecte. 
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REACCIÓ DE CARBONILACIÓ 

L’inici del procés pot situar-se al primer mesclador (M-201) on un corrent de metanol pur (1B) i 

una possible entrada de metanol i metòxid de sodi al 25% en pes, corrent (1A), s’ajuntarien i es 

mesclarien per tal de formar la primera mescla d’aliment (1), amb metòxid de sodi al 2.5% en 

pes en metanol. Aquesta seria l’entrada de reactius ideal i la planta ha estat dissenyada en 

conseqüència a aquest funcionament ideal, però com es desconeix la descomposició del 

metòxid de sodi, inicialment no s’introduirà un cabal constant de catalitzador. Per tant, 

s’introduirà el catalitzador necessari a la posada en marxa i un cop assolit l’estat estacionari 

s’analitzarà la descomposició d’aquest per poder aplicar les solucions idònies. El corrent que 

surt del mesclador (M-201) va directe a un següent mesclador (M-202) on s’ajunta amb dos 

corrents de recirculació. Un d’ells procedeix de les cues de la primera columna de destil·lació (C-

401) i està format majoritàriament per metanol (>99%). L’altre corrent (22) prové de la columna 

de destil·lació C-503 situada dins de la etapa de separació B, pel qual hi circula el metanol.  

Ambdós corrents procedeixen de zones on s’opera a temperatures elevades (respecte a la que 

es troben els reactius), per tant, la mescla formada arriba a una temperatura de 60ºC 

aproximadament. El nou corrent es fa passar per una bomba on es puja la pressió fins a 45 MPa 

i posteriorment es refreda (durant l’augment de pressió, la temperatura del corrent augmenta 

fins a 137 ºC) fins a la temperatura d’entrada al reactor que són 80ºC. En aquest punt ja s’obté 

el primer corrent d’aliment líquid (2B) que entra al reactor (R-201). 

Pel que fa al monòxid de carboni, aquest es requereix a 80ºC i 45 atm. El monòxid de carboni 

està emmagatzemat a 18 bar i -162.4ºC. Per aconseguir les condicions d’operació es disposa, 

primerament, d’un bescanviador que augmentarà la temperatura fins a -22ºC produint un canvi 

de fase. El gas sortint del bescanviador, s’introdueix a un compressor que el comprimeix fins a 

45 atm proporcionant una temperatura de sortida del bescanviador de 80.14ºC. 

Amb l’objectiu de fer reaccionar el metanol amb el monòxid de carboni, aquest últim (3) 

s’introdueix per la part inferior de la columna a partir d’un difusor, en forma de bombolles, 

mentre que el metanol ho fa per la part mitja-superior en estat líquid, sota unes condicions 

d’operació de 45 atm i 80ºC.   

Hi ha un estadi previ que consisteix en l’adequació del monòxid de carboni, aquest, que es troba 

emmagatzemat en estat líquid i s’ha de passar a l’estat gas.  El corrent líquid es fa passar per un 

gasificador/bescanviador (E-101) on s’obté gas i posteriorment es comprimeix (45MPa) i així 

s’introdueix en les condicions d’operació pertinents.  

SEPARACIÓ A 

La mescla que ha reaccionat abandona el primer reactor (4), s’expandeix fins a pressió 

atmosfèrica (4A) i posteriorment es refreda fins a 15ºC (4B; E-401) per tal de facilitar la següent 

etapa de separació del monòxid de carboni que no ha reaccionat. Aquesta es dóna en un 

separador de fases o columna FLASH (F-401) del que surten dos corrents, un d’ells (5), format 

majoritàriament per monòxid de carboni, abandona el procés (tractament de residus) i l’altre 

(6), que conté una major part de metanol i formiat de metil, segueix en el procés cap a la 

següent columna. Abans, però, s’escalfa (6A; E-402) i se li augmenta la pressió (6B) per tal de 
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fer-lo entrar a la columna (C-401) en les condicions òptimes per a la separació. Les condicions 

d’operació de la columna esmentada són 3 atmosferes de pressió i una temperatura d’entrada 

de l’aliment de 40ºC per a dur a terme la separació desitjada i obtenir, per cues una línia (7), 

amb una composició de metanol suficientment elevada com per a poder ser recirculada a l’inici 

del procés (M-202), i un destil·lat (8) on hi predomina el metil format per sobre del metanol. 

Aquest últim segueix en la línia principal on passa per una bomba on puja la pressió a 20MPa i 

s’ajunta amb un corrent (19B) procedent de la separació B (C-502) que conté principalment 

metil format. Com a resultat d’aquesta unió, s’obté un corrent (12) que va a la zona on es 

produirà la reacció d’hidròlisi, al reactor (R-301). 

Cal aclarir que el corrent 19B, el qual prové d’una columna on surt a 30ºC i 1MPa, es fa passar 

per una bomba per augmentar la pressió (19A), i més tard per un bescanviador (E-509) per a 

obtenir unes condicions d’entrada al reactor de 100ºC i 20 MPa.  

REACCIÓ DE HIDRÒLISI 

En aquest punt té lloc la reacció del formiat de metil amb aigua. Amb aquest objectiu, 

s’introdueix un corrent d’aigua de xarxa (descalcificada) (10) que s’ajunta amb un corrent de 

recirculació  d’aigua (25) provinent de la columna d’extracció de la zona de purificació (C-601). 

La mescla que ja es troba a la pressió d’operació del reactor (20MPa) passa per un bescanviador 

(E-303) i tot seguit s’introdueix al reactor (R-301). 

Al mateix temps, entra el corrent d’aliment (12), el qual conté el formiat de metil i se li 

augmenta la temperatura (E-301)  fins a 100ºC, i és llavors quan s’introdueix al reactor.  

Com en la majoria de reaccions, no tot el reactiu es consumeix i, per tant, el corrent de sortida 

del reactor anterior (13) no només conté àcid fòrmic, sinó que també conté metanol, metil 

formiat i aigua en major proporció. Un cop en aquest punt, el que segueix serà una separació 

(Separació B) dels reactius que no han reaccionat (i recirculació dels mateixos al procés) i la 

purificació o concentració final del producte (Etapa de purificació). 

SEPARACIÓ B 

Tot seguit, el corrent principal (13) s’expandeix de 20 a 2MPa i s’escalfa (E-302) a 90ºC. 

Aquestes són les condicions d’operació del separador flash (F-501) al que es dirigeix el corrent. 

Per la part superior de l’equip s’obté un corrent de gas (17), que mitjançant una expansió i un 

bescanviador (E-502), es fa passar cap a un mesclador (M-501) a pressió atmosfèrica i 37 ºC. Per 

la part inferior del separador flash surt un corrent (14) d’aigua, àcid fòrmic, metanol i formiat de 

metil els quals continuen la línia de procés.  

Amb l’objectiu de separar el metanol i formiat de metil que encara queda i que pot ser útil com 

a reactiu en el procés, es disposa d’una columna de destil·lació (C-501). En aquesta, entra la 

mescla (14B) que s’expandeix i es refreda a 68 ºC i pressió atmosfèrica abans de fer-la entrar a 

la columna. D’aquesta última s’obtenen dues línies; una d’elles, la del destil·lat (16), que conté 

metanol i metil format, que s’envia a una següent etapa (M-501) amb la fi de separar aquests 

dos compostos. Aquesta etapa, situada dins la separació B, està formada per dues columnes de 

destil·lació (C-502 i C-503). Per la primera entra la mescla formada per la línia de destil·lat de 
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l’equip anterior (16) i el corrent superior (17B) de la segona separació flash (F-501), on hi 

predominen el metanol i el formiat de metil pràcticament en la mateixa proporció. Amb la  

primera columna (C-502) s’aconsegueix recircular el destil·lat (19) que és formiat de metil i que 

s’envia de nou al procés (R-301). Amb la segona columna es separa el metanol (22) de la resta 

de components, el qual s’introdueix de nou a l’inici del procés (M-202) com a matèria primera 

de la reacció de carbonilació.  

Alhora, es produeix un corrent residual (21) que s’envia a tractament extern (tal i com 

s’especifica a l’apartat 06: medi ambient) i que conté aigua i àcid fòrmic (aquest últim en baixa 

proporció). Degut a la poca quantitat que s’obté en aquest corrent no és factible ni rendible una 

recirculació del mateix. 

Finalment, per la part inferior de la columna de destil·lació C-501 surt un corrent format per 

àcid fòrmic i aigua en major proporció (15) que passa a la última etapa del procés. Aquest es 

porta cap a la purificació del producte.  

PURIFICACIÓ 

En aquest punt, el que interessa és obtenir un producte amb una puresa elevada a partir d’una 

mescla d’aigua i àcid fòrmic. Aquests dos tenen punts d’ebullició molt propers (100ºC-100,8ºC 

respectivament) i per tant es difícil separar-los per destil·lació. És per això, que es disposa d’una 

columna d’extracció (C-601) on mitjançant un extractant, com és l’1-octanol, s’extreu la major 

part de l’àcid. Els dos corrent d’alimentació (15A) i (24) s’introdueixen a un tanc 

d’homogeneïtzació. D’aquest tanc surt un corrent que va directe al difusor del separador líquid 

/ líquid, on es separarà la mescla per diferència de densitats. L’aigua resultant de la separació 

(25) es recircula al procés com a reactiu del reactor R-301. El corrent d’àcid fòrmic i 1-Octanol 

(26) que surt de la columna s’escalfa (E-605) i passa a la última etapa, on mitjançant una 

destil·lació (C-602) se separen ambdós components. L’agent extractor es reutilitza i s’envia a 

l’equip anterior (27: C-601), mentre que el destil·lat (28) és el producte desitjat, àcid fòrmic, 

amb una puresa de més del 90%. Aquest corrent (28) passa per un bescanviador per a obtenir el 

producte a una temperatura de 35ºC. 

1.5. Constitució de la planta 

1.5.1. Descripció qualitativa de la planta 
La planta de producció d’àcid fòrmic, situada a Igualada i projectada sobre un polígon de  

180x170m inclou tots els elements necessaris per a la producció de 75000 tones anuals d’àcid 

fòrmic. Això vol dir, que no només disposa dels equips directament relacionats amb la 

preparació del producte o industrials, sinó que també hi ha totes aquelles instal·lacions auxiliars 

que es requereixen en una empresa, és a dir, les infraestructures per albergar els espais dels 

treballadors, emmagatzematge de reactius i productes, línies de producció, espais de seguretat  

per a la mobilització de càrregues, etc.  

Amb l’objectiu de dinamitzar i organitzar tots aquests serveis, es disposa a fer una distribució 

per àrees de la planta. Amb una bona planificació d’aquestes es poden minimitzar aquelles 
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despeses que es deriven d’una mala gestió de l’espai. És a dir, la planta es distribueix de manera 

que els costos que estan relacionats amb l’organització de la mateixa es minimitzen 

notòriament.  

A més a més, la distribució de la planta està dirigida a la minimització de riscos laborals, és a dir, 

aconseguir un elevat grau de seguretat pels treballadors i personal de la fàbrica.   

En resum, amb la implantació d’una bona distribució de les àrees s’aconsegueix reduir els 

costos derivats de la producció així com incrementar la seguretat a la planta i minimitzar els 

possibles impactes ambientals.  

 

1.5.2. Distribució per àrees  
En aquest apartat, s’especifiquen les àrees que conformen la planta, la distribució de les 

mateixes i una breu descripció de cada zona. La planta de producció d’àcid fòrmic està dividida 

en 12 àrees, dues d’elles (A-200 i A-300) directament involucrades en la síntesi de subproductes 

i producte final. Altres zones estan relacionades amb els serveis de la planta, així com l’entrada 

de reactius i sortida de productes i emmagatzematge dels mateixos. Tot seguit, a la taula 1.5.1. 

es troba un llistat de cadascuna amb la seva abreviació corresponent. 

 

Taula 1.5.1. Codi i descripció de les diferents àrees per a la producció d’àcid fòrmic. 

CODI DESCRIPCIÓ 
A-100 Emmagatzematge matèries primeres 

A-200 Reacció 1: Carbonilació 

A-300 Reacció 2: Hidròlisi 

A-400 Separació A 

A-500 Separació B 

A-600 Purificació del producte final 

A-700 Emmagatzematge producte 

A-800 Serveis 

A-900 Tractament de residus 

A-1000 Càrrega i descàrrega 

A-1100 Oficines, laboratoris, vestuaris i control 

A-1200 Magatzem 

A-1300 Aparcaments 
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Figura 1.5.1. Distribució per àrees de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

 

 ÀREA 100: Emmagatzematge matèries primeres 

En aquesta zona és on s’emmagatzemen els reactius que s’envien a procés, 

concretament, metanol, monòxid de carboni, metòxid de sodi, aigua i 1-octanol.  

En el cas del metanol pur, es disposen 4 tancs de 25 m3 cadascun, tancs atmosfèrics i a 

temperatura ambient. També hi ha un tanc on es disposa del catalitzador dissolt en 

metanol (25% pes). El monòxid de carboni s’emmagatzema en tancs criogènics. En el 

cas de l’aigua, aquesta prové de xarxa, i s’emmagatzema en un dipòsit després del qual, 

abans d’entrar al reactor R-301, es descalcifica per a evitar la obstrucció del sistema 

circulatori de la planta.  
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Per raons logístiques i de seguretat, el més adient és situar-la propera a alguna entrada i 

sortida de la planta. És per aquest motiu que l’àrea d’emmagatzematge de reactius es 

troba a la part posterior del polígon amb l’objectiu de fer-la accessible durant les 

operacions de càrrega i descarrega dels reactius químics (A-1000). Alhora, es troba en 

una zona prou aïllada per així minimitzar els possibles riscos derivats d’una mala gestió 

dels mateixos per part del personal no qualificat.  

 

 ÀREA 200: Reacció 1: carbonilació 

Un cop surten els reactius de l’àrea 100, el metanol amb el catalitzador i el monòxid de 

carboni s’envien a aquesta àrea. Aquí és on es dóna la primera reacció, en aquest cas, la 

carbonilació del metanol per a la síntesi de metil formiat. Per aquesta raó, l’àrea 200 

està equipada amb una columna de bombolleig on es produirà la reacció. També està 

equipada amb els equips necessaris per dur-la a terme, com són dos bescanviadors, dos 

mescladors i un compressor.  

Com sol ser freqüent durant una reacció química, part dels reactius no es consumeixen i 

per tant abandonen la columna amb el corrent de sortida del producte. És per això que 

la mescla reactiva passarà a la primera zona de separació (Separació A).  

 

 ÀREA 300: Reacció2: Hidròlisi 

Aquesta àrea situada al costat de A-200, té com a objectiu l’obtenció del producte 

desitjat. Per tant, l’element principal és un reactor de tanc agitat de 120 m3 de capacitat 

on entren el metil formiat amb l’aigua, que és un dels reactius del procés provinent d’A-

100. A més a més, està equipada amb els equips que condicionen l’entrada i sortida dels 

compostos, com poden ser bombes, bescanviadors i vàlvules d’expansió.  

 

 ÀREA 400: Separació A 

En aquest punt es duu a terme la separació del formiat de metil, per així poder enviar-lo 

a A-300 perquè es produeixi la reacció. Aquesta zona consta d’un separador flash (F-

401) i una columna de destil·lació (C-401) com a elements principals, a més de bombes, 

bescanviadors i la instrumentació necessària en cada fase.  

 

 ÀREA 500: Separació B 

En aquesta zona, i amb la intenció de poder reutilitzar al procés el metanol i metil 

formiat que no han reaccionat en les anterior etapes, es procedeix a concentrar ambdós 

components. En aquesta, es troben tres columnes de destil·lació (C-501, 502 i 503) i un 

separador flash (F-501), amb els que s’aconsegueix recircular un corrent de metanol a 

l’A-200 i un altre de metil formiat a A-300.  
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 ÀREA 600: Purificació del producte final 

Com es vol obtenir un producte amb una elevada puresa, és en aquesta zona on entra 

el corrent (que surt de A-500) amb aigua i àcid fòrmic majoritàriament, i es procedeix a 

la separació d’ambdós. Això s’aconsegueix mitjançant dues columnes, una d’extracció 

(C-601) i una columna de destil·lació al buit (C-602), punt final del procés de producció. 

 

 ÀREA 700: Emmagatzematge producte  

El producte final, que es troba en fase líquida, s’emmagatzema en un tanc calefactat per 

a evitar la congelació del mateix en períodes freds. La descàrrega del mateix es farà en 

cisternes a granel amb una capacitat de 23 tones cadascuna.   

 

 ÀREA 800: Serveis 

Aquesta zona es on s’agrupen els diferents serveis que necessita la planta, com un 

descalcificador per a l’aigua que va a procés, una estació transformadora, caldera de gas 

natural (que es troba separada de la resta dels serveis), dos chillers, dos torres de 

refrigeració i sistema de compressió d’aire.   

 

 ÀREA 900: Tractament de residus 

És en aquesta zona on van a parar tots els residus generats al llarg del procés, és a dir, 

tant els residus sòlids com els líquids i els gasosos. A l’apartat de medi ambient es 

detallen aquestes, i els mètodes per a la minimització dels possibles impactes. 

 

 ÀREA 1000: Càrrega i descàrrega  

És en aquesta zona on es troben situades les boques de càrrega i descàrrega  dels tancs 

d’emmagatzematge. És aquí, per tant, on arriben els camions per a descarregar els 

productes, així com, alhora, s’emportaran els productes o residus que es generen a la 

planta. A més a més, està equipada amb balances situades al terra per a poder carregar 

i descarregar els camions.  

1.5.3. Planificació temporal i plantilla de treballadors 
La present planta de producció d’àcid fòrmic treballa en continu, exceptuant la posada en 

marxa i les parades tècniques. Això significa que treballa les 24 hores del dia, 300 dies a l’any, el 

que suposa un total de 7200 hores productives a l’any.  

Durant la vida útil d'una fàbrica són diverses les parades que es produeixen per realitzar treballs 
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de manteniment. Aquestes parades tècniques poden ser programades (dins el cicle de 

manteniment productiu) o no programades (davant la detecció d'errors); sent aquests factors 

els que determinaran la periodicitat i durada de la mateixa. Les parades de manteniment en la 

Indústria Química, solen ser molt habituals, ja que d'una banda, el material que produeixen i 

transporten fa que s'extremin les condicions de seguretat de les instal·lacions per evitar fuites i 

pèrdues de productivitat; d’altra banda, com la seva producció és en continu, solen ser 

programades de forma parcial sense afectar tot el procés productiu. 

Diàriament, es realitzen treballs de manteniment de les instal·lacions i cal diferenciar-los dels 

treballs de parada tècnica. Tots dos són realitzats per personal extern, contractat, sent per això 

que la coordinació d'activitats empresarials juga un paper molt rellevant en la indústria química. 

La criticitat dels treballs, l'estat de les instal·lacions, el que sigui un treball de manteniment 

habitual i la concurrència entre empreses entre d'altres, seran factors que caldrà tenir en 

compte en la coordinació d'aquests treballs. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, es duran a terme tres parades tècniques a l’any 

distribuïdes de la següent manera: 31 dies a l’agost, 20 dies al desembre i 14 dies per setmana 

santa. 

Pel que fa als treballadors, a l’igual que altres indústries, es requereix un alt nivell 

d’especialització i coneixement en la matèria, degut a l’alt risc que pot presentar-se a la planta, i 

que els mateixos han de saber gestionar. És per això que la planta compta amb un ampli ventall 

de treballadors a les diferents zones i àrees anteriorment comentades. 

A continuació es detallen els grups que cobreixen els diferents oficis: 

 Operaris de planta: En aquest grup es troben els treballadors que estan a peu de 

planta i que s’encarreguen del normal funcionament de la mateixa. Hi ha un 

nombre de 70 operaris en planta. L’horari d’aquest grup d’empleats es basa en 

torns alternatius de mati, tarda, nit i descans.  

o Matí: 3 setmanes de 5 dies de 6h a 14h + 2 dies de descans. 

o Tarda: 3 setmanes de 5 dies de 14h a 22h + 2 dies de descans.  

o Nit: 3 setmanes de 5 dies de 22h a 6h + 2 dies de descans.  

 

 Personal de manteniment: Els treballadors dins d’aquest grup són els encarregats 

de vetllar pel bon funcionament de la planta, on també s’inclouen les petites 

averies que hi puguin sorgir. Aquests, doncs, han d’acudir immediatament si el 

funcionament de la planta es desvia de la normalitat i donar solució el més aviat 

possible. Es tracta d’un horari que ocupa totes les hores productives de la planta, 

mati, tarda i nit (tots els dies inclòs festius).  

 

 Directius i tècnics: El personal d’aquest grup s’encarrega de la gestió i direcció 

empresarial de la planta, han de prendre decisions que s’implantaran als diferents 

aspectes relacionats amb la mateixa. S’encarreguen des de planificació, 

organització, direcció, coordinació i prenen control sobre les activitats inherents al 

desenvolupament de l’empresa.  
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 Administratius: En aquest departament es tracten els temes relacionats amb 

l’economia de l’empresa, la comptabilitat, el màrqueting (publicitat), la informàtica 

necessària, departament comercial i departament de recursos humans per a la 

gestió dels diferents treballadors.  

 

 Personal de laboratori: Aquests empleats són els encarregats del control de 

qualitat i I+D. Han de garantir que l’empresa estigui al dia a l’àmbit científic-tècnic. 

A més, els treballadors de control de qualitat són els encarregats d’analitzar les 

mostres que es prenen constantment a la planta i així, comprovar que tot segueix 

un correcte funcionament. Els treballadors d’I+D tenen el mateix horari que els 

empleats d’administració. Aquests últims, no obstant, tenen un horari de treball 

que pot dividir-se en dos torns, de 8h-14h i de 14h a 22h. 

 

 Personal de seguretat: Probablement una de les plantilles més importants de les 

empreses, aquests es fan càrrec de la seguretat de la planta durant 24 hores al dia. 

L’horari de treball serà de 3 dies i 12 hores i dos dies festius.  

 

 Personal de neteja: Encarregat de la neteja i higiene de la planta, horaris de mati, 

tarda i nit.  

 

1.6. Necessitat de serveis a la planta 

1.6.1. Serveis requerits  
Degut a les condicions en les que es duu a terme el procés, es requereixen una sèrie de serveis. 

Aquests són els encarregats d’adaptar el procés a les condicions en les que s’ha de dur a terme. 

Es tracta d’adequar el procés per al seu correcte funcionament. 

Aquests poden donar-se en continu com l’electricitat i els fluids refrigerants i calefactors, o en 

discontinu quan el procés ho requereixi.  

Els serveis representen la major despesa energètica i, per tant, econòmica durant el cicle 

d’operació. Són imprescindibles i per tant s’ha de garantir un subministrament continu i fiable 

dels mateixos. 

Tot seguit s’enuncien els serveis que es requereixen a la planta de producció d’àcid fòrmic: 

 Aigua de xarxa 

 Aigua descalcificada 

 Aigua glicolada50 

 Vapor d’aigua 



    

APARTAT 1. Especificacions del projecte 

 
 

Pàgina 33 de 51 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

 Electricitat 

 Gas natural 

 Aire comprimit 

 Nitrogen 

 Aigua de refrigeració 

Els serveis, tal i com es pot observar, poden dividir-se en dos subgrups. Per una banda hi han 

aquells serveis que no deixen de ser fluids (aigües i vapor d’aigua, nitrogen i aire comprimit) i 

d’altra banda es troben els serveis relacionats amb l’energia com el gas natural (com a 

combustible de la caldera) i l’electricitat ( per al funcionament de tota la xarxa elèctrica). 

1.6.1.1. Aigua de xarxa 

Objectiu: Subministrar aigua de xarxa (sense cap tractament, aigua potable) a aquells equips 

que ho requereixin i fer-la arribar a les zones on es disposi de jardins i estacions d’aigua potable 

(laboratoris, oficines, etc.). 

Requereix de: Connexió directa a l’aigua de xarxa (entrada a la planta/sistema). 

Equip(s): Xarxa de distribució de l’aigua. 

L’entrada d’aigua a la planta es duu a terme mitjançant una escomesa a peu de parcel·la a 4 

kg/cm2 amb un diàmetre de 200 mm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.1. Esquema representatiu de l’escomesa d’aigua de xarxa. 

L’aigua es conduirà mitjançant una xarxa principal, pels diferents conductes que la durà a les 

àrees on sigui necessària. En aquest projecte l’aigua de xarxa es requereix en diverses àrees, per 

això es disposa d’una xarxa de canonades que fan possible aquesta distribució. 

1.6.1.2. Aigua descalcificada 

Objectiu: Aigua d’entrada a procés i aigua per al funcionament dels equips de serveis i d’extinció 

d’incendis. 

Requereix de: Equip descalcificador industrial (ultra line HB; Culligan) i aigua de xarxa. 

Equip(s): Descalcificador. 
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Tota l’aigua utilitzada al procés, o com a fluid calefactor en forma de vapor, s’haurà de tractar 

amb descalcificadors per tal d’eliminar calç i magnesi que poden danyar els equips. Per a les 

calderes de vapor, a la posada en marxa s’haurà de descalcificar 83597.19 kg/h d’aigua, però 

quan el procés està en estat estacionari només farà falta introduir descalcificada la quantitat 

d’aigua que ha estat purgada. Per tant, es requereix poder descalcificar el cabal inicial d’aigua 

per després, a l’estat estacionari, utilitzar el descalcificador només quan s’hagi de reintroduir 

aigua. 

La duresa de l’aigua d’alimentació de les calderes per generar vapor s’elimina fàcilment 

mitjançant l’ús de descalcificadors. Aquests són, bàsicament, recipients carregats de reïnes 

d’intercanvi iònic, que al ser travessades per l’aigua amb sals dissoltes de carbonat càlcic, 

capten l’ió calci que arrossega l’aigua i cedeixen l’ió sodi que emmagatzemen les reïnes. 

D’aquesta forma l’aigua que surt del descalcificador està carregada de sals de carbonat sòdic.  

La necessitat de realitzar aquest procés és degut a que les sals de carbonat càlcic a l’interior de 

les calderes (o altres equips on hi circuli l’aigua) precipiten formant incrustacions, mentre que 

les sals de carbonat sòdic es mantenen dissoltes a l’aigua i són fàcilment eliminables mitjançant 

les purgues de les calderes. 

Per a aconseguir aquest intercanvi, l’aigua circula per un llit de reïna que prèviament és carregat 

amb clorur sòdic. Aquest procés té com a conseqüència l’esgotament del sodi de les reïnes, que 

es recarreguen o es regeneren fent circular, per les mateixes, salmorra o aigua saturada de 

clorur sòdic.  

Sabent que es necessita aquesta aigua descalcificada al procés, s’haurà de comprar un 

descalcificador per cobrir aquesta demanda. S’ha decidit comprar el descalcificador a l’empresa 

Culligan. Aquest descalcificador és el model HB 1700 i tindrà capacitat per donar cabals fins a 

114 m3/h. 

 Descalcificador industrial: Ultra line HB 1700 ( empresa Culligan ). 

Els descalcificadors activen de forma automàtica el cicle de servei i regeneració. A la 

pràctica, durant la regeneració, el descalcificador passa per quatre etapes diferents 

controlades per vàlvules de diafragma especials que, mitjançant obertures i tancaments 

individuals, dirigeixen l’aigua en les direccions més idònies.  

Un temporitzador activa una petita vàlvula pilot, que fa que les vàlvules de diafragma 

s’obrin i es tanquin.  

Una altra etapa, anomenada omplert de salmorra, està controlada per una vàlvula elèctrica 

independent, que serà activada per un temporitzador.  

A continuació es troben les diverses etapes que se succeeixen de forma automàtica:  

1. Servei: l’aigua dura flueix a través del llit de reïna en direcció descendent i va al servei. 

2. Aigua de contrarentat: L’aigua flueix en sentit invers des del fons a la part superior del 

dipòsit i, a continuació, renta amb una descàrrega per purgar tots els minerals de 

duresa i les partícules retingudes per la reïna durant el servei.  
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3. Regeneració amb salmorra: la salmorra diluïda és filtrada a través del llit de reïna en 

direcció descendent i va cap al desguàs, després de restaurar la resina a la forma de 

sodi mitjançant un intercanvi iònic.  

4. Rentat lent: L’entrada de salmorra finalitza, només l’aigua crua continua fluint per 

rentar la reïna de qualsevol excés de regenerant. 

5. Rentat ràpid: L’aigua flueix a través de la reïna en direcció descendent i a major 

velocitat. D’aquesta manera s’elimina la resta de salmorra i la reïna queda llesta per a 

un nou cicle de descalcificació.  

6. Ompliment de salmorra: Un cop el descalcificador ha retornat a la posició de servei, es 

permet que l’aigua dura entri al dipòsit de salmorra durant un període que es pot 

ajustar a una velocitat de circulació fixada prèviament. D’aquesta manera, es prepara 

de forma automàtica la quantitat de salmorra que s’utilitzarà per a la següent 

regeneració.  

 

 

 

 

 

 

 

A: Servei    B: Contrarentat    C: Aspiració salmorra   D: Aigua d’aspiració i ompliment de salmorra   E: Salmorra 

Figura 1.6.2. Esquema representatiu d’un descalcificador com l’emprat a la planta. 

1.6.1.3. Aigua glicolada50 

Degut a requeriments de procés, s’ha d’emprar un refrigerant que pugui actuar a temperatures 

per sota dels 0ºC, és per això que s’ha de disposar d’uns equips capaços de disminuir la 

temperatura d’un fluid per sota d’aquestes temperatures per tal de poder emprar-la. És du a 

terme mitjançant aigua glicolada. 

De la mateixa manera que els casos anteriors, l’equip es compra directament a un proveïdor a 
partir d’un balanç de requeriments. En aquest cas l’equip treballa amb aigua glicolada, el qual 
s’utilitza com a refrigerant en els següents equips: 
 

 Bescanviadors de carcassa i tubs. 

 Condensadors. 

 Camisa de refrigeració del reactor de carbonilació. 

 Serpentins del reactor de carbonilació. 
 

Es necessita 1467341.44 kg/h d’aigua glicolada que entra als equips a una temperatura de -10ºC 

i retornarà als equips de fred a una temperatura de 5ºC. 
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Amb les característiques esmentades anteriorment i amb la potència requerida, s’escull l’equip 

de refredament de la empresa JONSON CONTROLS i el model YD centrifugal chiller. Usant les 

característiques del chiller, és determina que és necessiten 2 equips de refredament. 

1.6.1.4. Vapor d’aigua  

A la planta es necessiten calderes de vapor per proporcionar vapor a diferents equips. Tant la 

caldera com la resta d’equips es compren directament al proveïdor a partir d’un balanç de 

requeriments. En aquest cas, s’ha decidit treballar amb una caldera pirotubular de 3 passos. 

A continuació es detalla el balanç de requeriments de vapor. Els equips que requereixen vapor, 

són els bescanviadors de calor de carcassa i tubs; els termosifons verticals, la funció dels quals 

és evaporar o escalfar el fluid de procés; i la mitja canya del reactor d’hidròlisi, on la seva funció 

és també escalfar el fluid. 

Les necessitats de la planta es situen en un total de 85854,19 kg/h de vapor a una temperatura 

de 180 ºC, i es condensen en els equips de calor i retornen a la caldera a 165ºC en estat líquid. 

Tenint en compte que s’utilitza vapor a 10 bar i d’acord amb les característiques esmentades, es 

decideix comprar tres calderes a Bosch Industriales, concretament el model Universal ZFR-X. Les 

característiques detallades del equips es poden consultar a l’apartat 2. Equips, del present 

projecte. 

1.6.1.5. Electricitat 

Objectiu: Alimentar els equips elèctrics. 

Requereix de: Disponibilitat de servei extern (connexió), gas natural. 

Equip (s): Transformador, xarxa elèctrica, grup electrogen . 

 

El servei d'electricitat es classifica com una energia i s'encarrega d’abastir tots els equips que la 

requereixin. Es disposa d'una connexió a una línia elèctrica de 20.000V. La planta opera 

majoritàriament a 380V i 50 Hz, per tant es requereix d'un transformador per disposar del 

voltatge de treball. 

En operació els serveis consumeixen : 

Taula 1.6.1. Consum elèctric a la planta en Kwh 

Consum elèctric (Kwh) 
Bombes 239,71 

Torres refrigeració 64,50 

Chillers 6330,00 

Agitadors 52,45 

Compressor 246,27 

TOTAL 6986,93 

 

En cas de fallada al subministrament elèctric, la planta ha de tenir un grup electrogen que 

mantingui els serveis funcionant. Aquest grup funciona amb gas natural i s'encendrà 

automàticament en cas de tall elèctric, abastint a la totalitat de la demanda elèctrica de la 

planta. 
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1.6.1.6. Gas natural 

Objectiu : Alimentar les calderes i els grups electrògens. 

Requereix de: Disponibilitat de servei extern, connexió. 

Equip (s) : Xarxa de gas natural. 

 

El servei de gas natural es classifica com una energia i s'utilitza per abastir les calderes. Es 

disposa de gas natural a mitja pressió : 1,5 kg / cm3. 

El servei de gas natural es requereix en la seva totalitat per tres serveis: la caldera de vapor 

d’aigua, el grup electrogen i l'aigua sanitària de l'edifici d’oficines. En operació, el consum de gas 

de la caldera és de 422 m3/h , i en cas de tall del servei elèctric el consum del grup electrogen 

seria de l'ordre dels 400 m3/h . 

1.6.1.7. Aire comprimit 

Objectiu: Accionar aparells pneumàtics (vàlvules pneumàtiques). 

Requereix de: Electricitat. 

Equip(s): Compressor d'aire i tanc d'emmagatzematge.  

En general una xarxa d’aire comprimit de qualsevol indústria compta amb els següents 5 

dispositius:  

1. Filtre del compressor: Aquest dispositiu s’utilitza per a eliminar les impureses de l’aire 

abans de la compressió amb l’objectiu de protegir al compressor i evitar l’ingrés de 

contaminants al sistema. 

2. Compressor: És l’encarregat de convertir l’energia mecànica en energia pneumàtica 

comprimint l’aire. La connexió del compressor a la xarxa ha de ser flexible per a evitar la 

transmissió de vibracions deguda al funcionament de la mateixa.   

3. Post refredador: És l’encarregat d’eliminar gran part de l’aigua que es troba 

naturalment dins de l’aire en forma d’humitat. 

4. Tanc d’emmagatzematge: Emmagatzema energia pneumàtica i permet l’assentament 

de partícules i humitat.  

5. Filtres de línia: S’encarreguen de purificar l’aire fins a una qualitat adequada per a la 

mitjana de les aplicacions connectades a la xarxa.  

1.6.1.8. Nitrogen 

Objectiu: Inertització d’atmosferes on hi ha risc d’explosió.    

Requereix de: Subministrament de nitrogen gas. 

Equip(s): Tanc criogènic de nitrogen. 

Quan s’emmagatzemen substàncies altament volàtils o substàncies propenses a l’oxidació, la 

conservació del producte i la seguretat són factors claus.  

La inertització amb nitrogen és un mètode segur i fiable per mantenir constantment una capa 

protectora de gas per sobre de la substància. 
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La humitat del espai superior queda substituïda per nitrogen d’elevada puresa, inert i 

completament sec. Un sistema precís de control de la vàlvula garanteix que quan el dipòsit 

s’ompli o es buidi, el contingut de nitrogen es compensarà automàticament per a mantenir la 

capa protectora. Per als recipients que amb freqüència s’utilitzen en processos discontinus, 

caracteritzats per l’ompliment i buidament cíclics, es crea una comporta especial de gas inert 

que impedeix l’entrada d’oxigen de manera eficaç.  

Tot seguit es troba un esquema del procediment d’emmagatzematge i ús a la planta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.3. Esquema representatiu d’emmagatzematge de nitrogen i introducció a procés. 

 

A continuació es mostren les necessitats de nitrogen a la planta de producció d’àcid fòrmic i les 

seves característiques: 

Durant l’operació normal de la planta es requereixen 8,645 m3/h de nitrogen. Al dia, es 

necessiten: 8,645 m3/h · 24 hores/dia = 207,48 m3/dia de nitrogen. 

Tenint en compte els 4 dies d’estoc: 207,48 m3/dia de nitrogen · 4 dies = 829,92 m3 Nitrogen. 

El subministrament de nitrogen es fa mitjançant un tanc de nitrogen liquat a pressió. Aquest 

subministrament es subministrat per l’empresa LINDE, la mateixa s’encarrega del manteniment, 

subministrament i control del tanc criogènic, des d’on surt una línia de nitrogen de procés, a 

partir de la qual s’abasteix tota la planta. 

1.6.1.9. Aigua refrigerant 

El disseny de la torre de refrigeració, depèn de la quantitat d’aigua requerida a la planta, de les 

condicions climàtiques, del tipus i la velocitat del vent i de la humitat ambiental, entre altres. 

Es decideix treballar amb una torre de refrigeració de tir induït en contracorrent, ja que l’aire 

més fred es posa en contacte amb l’aigua més calenta, generant-se així una força impulsora 

gran (deguda a la diferència tèrmica), fet que permet una millor transferència de calor. 

                                                           
2 http://www.abellolinde.es/es/processes/inerting_purging_and_blanketing/blanketing/index.html 



    

APARTAT 1. Especificacions del projecte 

 
 

Pàgina 39 de 51 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Al llarg del procés de producció de l’àcid fòrmic es necessiten diferents fluids de refrigeració per 

realitzar les transferències d’energia que es donen en diferents etapes del procés. 

Concretament, aquest fluid és l’aigua, on la seva funció és actuar com a fluid refrigerant en 

algunes unitats de procés com els bescanviadors. 

Durant l’operació en planta es requereixen 1083052,00 kg/h. 

La torre de refrigeració s’escull entre els models de catàlegs de fabricants de reconeguda 

solvència. En aquest cas, s’escull com a proveïdor per les torres de refrigeració de circuit tancat 

l’empresa EWK©, Equipos de Refrigeración, S.A. 

 

Per la bona selecció de la torre de refrigeració és necessari establir uns criteris de selecció 

basats en els següents paràmetres de disseny: 

 

 Cabal de fluid (aigua) a refredar (m³/h). 

 Temperatura d’entrada del fluid. 

 Temperatura de sortida de l’aigua. 

 Salt tèrmic de l’aigua d’entrada i sortida. 

 

D’acord amb aquest paràmetres es compra un equip que sigui capaç de proporcionar aquestes 

condicions. 

El model que s’escull per tant, i que s’explica detalladament al full d’especificacions, és el model 

EWB model 4600. 

1.7. Corrosió i materials 
La composició i integritat física d’un material sòlid s’altera si es troba en un ambient corrosiu. 

Els materials estan exposats contínuament a ambients d’interacció material-ambient que 

provoca, en molts casos, la pèrdua o deteriorament de les propietats físiques del material. Els 

mecanismes de deteriorament són diferents segons si es tracta de materials metàl·lics, ceràmics 

o polimèrics. En els materials metàl·lics, el procés de deteriorament s’anomena oxidació i 

corrosió. En els materials ceràmics, aquest procés ha d’estar sota condicions extremes perquè 

es produeixi un deteriorament notable, i es parlarà també, de corrosió. Pel que fa als materials 

polimèrics, el procés de deteriorament s’anomena degradació. 

El secret per evitar aquesta corrosió en els materials metàl·lics és col·locar un recobriment que 

eviti el contacte del material amb el reactant o aplicar una força impulsora oposada amb la 

finalitat de reduir la velocitat del procés. 

Un factor important a la industria química, és el manteniment i substitució dels equips com a 

conseqüència de la degradació i corrosió dels materials utilitzats, ja que resulta impossible 

evitar completament el deteriorament d’un equip al llarg del temps, encara que és possible 

minimitzar els seus efectes realitzant una bona elecció dels materials segons les condicions en 

que operen aquests equips dins del procés de producció. En els països industrialitzats, la 

corrosió correspon a un cost del 4% del PIB anual (Hernández Castañeda & Mendoza Escobedo, 

2006) i la seva prevenció resulta vital per a l’economia. Per tant, un factor important per la 
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prevenció de la corrosió és conèixer les substàncies amb les que estarà en contacte el material i 

les seves condicions d’operació. 

Els materials disponibles en el sector industrial són molts i es distingeixen pel seu estat físic, 

(sòlid, líquid, gas), i la seva estructura (cristal·lina, amorfa). El disseny dels equips s’interessa 

pels materials sòlids els quals realitzen funcions estructurals, com suportar adequadament les 

tensions, funcions de guia, contenció de líquids, protecció o funcions estètiques. 

En el cas concret de la planta de producció d’àcid fòrmic existeixen substàncies que es 

consideren corrosives, com el metanol a la temperatura de treball i l’àcid fòrmic, el qual es 

transforma en una substància molt corrosiva a partir dels 40ºC. Per tant, s’ha d’estudiar en 

profunditat els efectes sobre els materials escollits i dissenyar els equips tenint en compte la 

prevenció de la corrosió. Tot seguit es mostra una taula amb les compatibilitats químiques dels 

diferents materials possibles a escollir per al disseny dels equips presents a la planta. 

Taula 1.7.1. Taula de compatibilitat de materials. 

 

On: 

E representa compatibilitat total. 

B representa compatibilitat acceptable. 

D representa efectes apreciables sobre el material. 

M representa incompatibilitat i es recomana no utilitzar aquest material degut a les substàncies 

presents al procés. 

--- representa que no hi ha dades suficients, per tant, no s’escollirà aquest material per falta 

d’informació. 

1.7.1. Acer Inoxidable 316 L i Acer Inoxidable 304 L  
Aquest tipus d’acer inoxidable 316 s’utilitza per equips o peces d’equips amb elevada demanda 

a la resistència a la corrosió localitzada, per equips de les indústries químiques (com és el cas), 

per a la indústria farmacèutica, tèxtil i petrolera, entre d’altres. 

El material 316 resisteix més la corrosió que el 304, per aquest motiu s’ha escollit fer gairebé 

tots els equips de la planta amb aquest material, encara que pel que fa al preu, l’acer inoxidable 

304 és molt més econòmic. 

Els tancs d’emmagatzematge, mescladors, els dos reactors, els separadors líquid–vapor, la 

columna d’extracció i els bescanviadors s’han construït amb acer inoxidable 316L. En canvi, les 

 
F. Química Alumini Fundició ferro AISI 316L AISI 304L Polipropilè Neoprè Tefló 

Àcid fòrmic HCOOH M M E D E M E 

Metanol CH3OH B E E E E E E 

Monòxid de 

carboni 
CO E E E B E B E 

Format de metil HCOOCH3 E B B B --- B E 
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columnes de destil·lació s’han construït amb acer inoxidable 304L recobertes d’una capa de 

tefló, amb l’objectiu de disminuir costos. 

Pel que fa a la tolerància a la corrosió, s’ha escollit un valor de 0,02 mm a l’any (valor típic) per 

als equips construïts d’acer inoxidable 316L (Perry, Manual de l’enginyer químic, volum VI). Els 

equips de la planta de producció d’àcid fòrmic tenen una vida útil de 20 anys aproximadament, 

per tant, la tolerància a la corrosió dels equips és: 

0,2 𝑚𝑚 · 20 𝑎𝑛𝑦𝑠𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = 4,0 
𝑚𝑚

𝑎𝑛𝑦𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Pel que fa a la tolerància a la corrosió a les columnes de destil·lació, les quals s’han fet d’acer 

inoxidable 304L, s’ha escollit un valor de 2,0 
𝑚𝑚

𝑎𝑛𝑦𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
, ja que aquestes estan recobertes 

d’una capa de tefló resistent a la corrosió. Per tant, la corrosió del material deguda a les 

substàncies que circulen per dins de les columnes disminueix considerablement, encara que 

s’ha escollit dissenyar-les amb aquesta tolerància a la corrosió per temes de seguretat. 

1.7.2. Tefló (PTFE) 
El tefló (PTFE) és un material inert i antiadherent i és molt resistent davant l’atac d’infinitat de 

productes químics, com àcids i bases concentrats, als hidrocarburs i és insoluble davant de 

molts dissolvents orgànics. Resulta ser excel·lent davant un ampli rang de variació de 

temperatures extremes, entre -240 i 260 ºC, sense que s’alterin les seves propietats físiques. 

També presenta una alta resistència a la humitat, al pas del temps, així com als rajos 

ultraviolats. Les propietats més destacades del polímer són: 

- Baix coeficient de fricció <0,1. 

- Ser un material inert i antiadherent. 

- Tenir un punt de fusió mig de 342 ºC. 

- Posseeix excel·lents propietats dielèctriques i d’aïllament elèctric. 

S’ha escollit fer un recobriment d’aquest material per a les columnes de destil·lació per evitar la 

corrosió deguda a les substàncies que es troben en el procés. 

1.7.3. Llana de roca 
La llana de roca està formada per una xarxa de fibres que atrapen cèl·lules d’aire sec i estable. 

Aquest material es composa d’un 98% de basalt i un 2% d’aglutinants. La seva estructura fina i 

complexa s’associa a unes propietats aïllants úniques i es tracta d’un producte natural i 

totalment reciclable. A continuació es mostren les propietats aïllants del material: 

- Comportament tèrmic: l’estructura de la llana de roca conté aire sec i estable en el seu 

interior, fet que actua com a obstacle a la transferència de calor, caracteritzant-se per la 

seva baixa conductivitat tèrmica, d’entre 0,050 i 0.031 W/m·K, sent efectiva com a 

aïllant tant a temperatures baixes com altes. 
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- Comportament acústic: degut a la seva estructura multidireccional i elàstica, la llana de 

roca provoca la disminució del moviment de les partícules d’aire i dissipa l’energia 

sonora. 

- Comportament davant del foc: la llana de roca és un material no combustible, sent de la 

Classe A1, segons la classificació europea de reacció contra el foc dels materials de la 

construcció (Euroclasses). S’utilitza com a protecció passiva contra el foc en edificis i en 

equips industrials, degut a que conserva les seves propietats mecàniques intactes, 

inclús quan ha estat exposada a temperatures superiors a 1000ºC. No genera gasos ni 

fums tòxics. 

Una altra propietat a destacar és que la llana de roca és un dels pocs productes industrials que 

permeten estalviar més energia, diòxid de carboni i contaminants atmosfèrics que els consumits 

i/o emesos durant la seva transformació. 

Per aquests motius s’ha escollit aïllar els equips del procés, tancs, mescladors, bescanviadors de 

calor, reactors, columnes de destil·lació i separadors de fases, amb llana de roca de 100Kg/m3 

de densitat i amb un recobriment d’alumini per evitar que aquesta es faci malbé durant el pas 

del temps. 

1.7.4. Canonades 
S’ha de tenir especial cura en l’elecció del material de construcció de les canonades, doncs 

aquestes han d’assegurar una correcta arribada de les substàncies als equips. Que en una 

canonada esdevingui corrosió pot suposar una disminució de l’absorció de la pressió per part 

del material, fet que pot dur a un trencament de la mateixa, amb tot el que comporta, com les 

fuites o la despresurització de les mateixes i per tant, dels equips. A més a més, les partícules 

que es desprenen de l’oxidació poden obstruir els filtres i poden arribar als equips i danyar-los.  

La majoria de canonades estan dissenyades amb acer inoxidable 316L i 304L, però s’ha de tenir 

especial cura en aquelles canonades per on hi circula l’àcid fòrmic a temperatures elevades, 

degut al seu alt poder corrosiu. És per aquest motiu, que en funció de la composició del mateix i 

la temperatura, s’escolliran materials capaços de no deteriorar-se segons la següent taula3: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Steel finder, outokumpu. 
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Taula 1.7.2. i 1.7.3. Materials resistents a la corrosió en funció de la composició màssica d’àcid fòrmic i la 

temperatura del mateix. 
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1.8. Programació temporal i muntatge de la 

planta 
Conegudes les parades i el personal que treballarà a la planta, només falta la construcció de la 

mateixa. Per tal de fer una primera estimació de quan començaria a ser operativa la planta i de 

poder conèixer els terminis i operacions a realitzar per a la construcció de la planta, s’ha 

dissenyat un diagrama de Gantt. 

La següent taula i figura mostren aquestes operacions i terminis d’acabada de cada operació en 

la construcció de la planta. 

Taula 1.8.1. Tasques, duració i predecessores. 
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1.9. Balanç de matèria 
Els balanços de matèria són la comptabilitat d’entrades i sortides de materials d’un procés o 

part d’aquest, els quals són importants pel bon disseny de la mida dels equips que es fan servir i 

per calcular el seu corresponent cost. 

L’aplicació dels balanços de matèria no és conceptualment complicada i es basen en la llei de 

conservació de la massa. Com que no es tracta de processos nuclears on hi hauria transformació 

de matèria en energia, o a l’inrevés, i es tracta d’un procés que treballa en continu, no hi haurà 

acumulació de la matèria. 

Sempre que no hi hagi generació, el balanç es basarà en la igualtat d’entrades i sortides del 

sistema. Quan hi ha generació, és a dir, quan es duu a terme una reacció química, s’haurà de 

considerar la generació neta del component, és a dir, l’aparició o desaparició dels components 

individuals per efecte de la reacció, encara que la massa total del sistema mai variarà. 

 

Com es pot apreciar a les taules dels balanços, a l’entrada del corrent de metanol amb 

catalitzador (metòxid de sodi) no hi consta cap valor. S’ha considerat que, desconeixent la 

cinètica de descomposició d’aquest, s’introduirà el catalitzador necessari a la posada en marxa i 

es prendran mostres regularment un cop el sistema hagi arribat a l’estat estacionari, per tal de 

conèixer les constants de la descomposició del catalitzador. Conegudes aquestes constants, es 

podrà implementar un sistema d’addició de catalitzar en continu o en discontinu. Aquesta 

implementació recaurà sobre l’enginyer/s de planta que aplicarà la solució més adient. 

 

L’altre punt a destacar és el balanç global de matèria. Es pot apreciar que el cabal d’àcid fòrmic 

a la sortida és superior als requeriments del projecte. Aquest fet, proporciona dues alternatives: 

l’oportunitat d’adaptar els cabals a la producció requerida (75000 tones/any) fent treballar la 

planta a menys capacitat; i produir les tones/any que s’especifiquen als balanços, obtenint, així, 

una reserva de producte per a possibles imprevistos en la producció. 

 

Tot seguit es presenta el balanç de matèria del procés de producció d’àcid fòrmic a partir de la 

carbonilació del metanol i la posterior hidròlisi del format de metil. A les taules següents es 

troben les pressions, temperatures, cabals màssics, cabals molars, cabals volumètrics, 

composicions màssiques i molars, densitats i estat físic de cada un dels corrents del procés. 

Aquests corrents numerats es poden localitzar al diagrama de procés trobat a l’apartat 1.4.4. 
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A continuació es procedeix a realitzar la comprovació del balanç de matèria global respecte les 

entrades i sortides del procés: 

Taula 1.9.5. Comprovació del balanç global de matèria de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

Corrent d'entrada (Kg/h) Corrent de sortida (Kg/h) 

1A 756,60 8 226,80 

1B --- 5 523,10 

3 7563,00 21 3700,93 

10 8216,00 28 11830,00 

23 86,40 --- --- 

TOTAL 16622,00 TOTAL 16280,83 

Error (%) = 2,05 
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