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12.1.Addició de catalitzador 
La primera millora (i més important) a realitzar és l’aplicació del sistema d’addició de 

catalitzador al procés, ja sigui en continu o en discontinu. Per realitzar aquesta millora s’haurà 

d’analitzar el corrent de sortida del primer reactor, trobant així els paràmetres referits a la 

descomposició del catalitzador. Conèixer la descomposició del catalitzador permetrà saber el 

cabal de catalitzador que s’ha d’afegir i depenent d’aquest, es podrà aplicar un sistema en 

continu o en discontinu d’addició. Com s’ha explicat a les especificacions, la línia d’addició de 

catalitzador ha estat dissenyada i, per tant, si es volgués realitzar l’addició de catalitzador en 

continu s’hauria de configurar els diferents paràmetres de control per a la pertinent addició. 

12.2. Recirculació corrent residual líquid 
Un punt a destacar en la planta de producció d’àcid fòrmic és el corrent 21 el qual s’envia a la 

depuradora de la planta, per a ser tractat tal i com s’esmenta a l’apartat de medi ambient del 

projecte. Aquest corrent conté un 22% d’àcid fòrmic, un 70% d’aigua i un 8% de metanol. Una 

bona opció seria la recirculació d’aquest a l’entrada del segon reactor on es produeix la hidròlisi 

del formiat de metil (R-301), ja que la reacció produïda està autocatalitzada per l’àcid fòrmic. 

Aquest fet, donaria un augment de la producció i una disminució en les necessitats de matèries 

primeres del procés. L’opció de recircular-lo a l’entrada de l’extracció no ha estat contemplada 

degut a la presència de metanol, fet que disminuiria l’eficàcia de la columna d’extracció.  

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, la planta està dissenyada per suportar un notable 

augment de la producció i obtenir més beneficis. Per tant, la recirculació del corrent 21 seria la 

primera opció a contemplar si en un futur es volgués augmentar la producció. 

S’ha de dir que també s’ha valorat l’opció de vendre el producte d’aquest corrent però s’ha 

arribat a la conclusió que no és viable, degut a la presència d’una fracció important de metanol 

en el corrent (8%). 

12.3. Recuperació energètica durant la 

compressió  
El principal objectiu d’un compressor és obtenir un fluid amb estat de pressió superior, però a la 

realitat el procés de compressió té un efecte indirecte, i és que tota l'energia emprada en el 

procés de compressió es transforma en calor. En els grans compressors (com els que s’hi troben 

a la planta, en aquest cas el compressor d’aire comprimit i el compressor de monòxid de 

carboni) l'aire normalment es refreda mitjançant intercanviadors de calor. Refredant l'aire 

comprimit es redueix el volum específic i això permet reduir la mida de les canonades i/o reduir 

les pèrdues per fricció. Tota aquesta energia pot normalment recuperar-se utilitzant 

intercanviadors, denominats intercooler o aftercooler, i usar-la com a font per a altres propòsits 

útils. 

Durant l’operació en planta s’empra aire comprimit per a les vàlvules, la recuperació del calor 

generat durant la compressió dóna la oportunitat de redirigir la calor generada pel compressor 
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a altres espais o usos que la requereixin. Mitjançant aquesta recuperació energètica es poden 

reduir els costos de producció d'energia tèrmica. La forma de calcular la calor susceptible de ser 

recuperada és senzilla. N'hi ha prou amb multiplicar l'energia generada per l'eficiència de 

l'intercanviador utilitzat. 

Gairebé tot el consum net dels compressors instal·lats a la planta es transforma en calor. Per 

exemple, un compressor de cargol lubricat en oli, aproximadament el 4% de la calor generada 

es queda en l'aire comprimit com a calor residual, mentre que el 2% es perd a l'atmosfera a 

través de radiació. És important indicar que la recuperació d'energia és una de les formes més 

efectives de rendibilitzar el consum energètic, i el motiu és que en els processos de compressió 

el 94% de l'energia generada pot emprar-se per recuperar calor.  

La recuperació de calor és ideal, però, només quan el compressor en qüestió es troba a una 

distància pròxima a una zona que requereixi de calor.  

Per determinar l'energia potencial i l'estalvi en costos d'implementació del sistema de 

recuperació de calor, primer s’ha de valorar la demanda de calor de l'àrea al voltant de la 

instal·lació del compressor.  

Una altra qüestió interessant és que la recuperació de calor dels compressors pot també 

instal·lar-se als compressors existents.  

Com a conclusió, la recuperació i redireccionament de la calor generada pel compressor per a 

l'escalfament d’aquells equips que ho requereixin reduiria els costos associats amb el 

subministrament d'energia i optimització del compressor.  

12.4. Recirculació monòxid de carboni 
Durant l’operació normal de la planta, es produeix un corrent residual gasós procedent del 

reactor de carbonilació (R-201) amb un cabal de 8,22 m3/h amb una composició de 

pràcticament el 100% de monòxid de carboni. Aquest corrent no disposa d’una recirculació, 

encara essent una de les dues matèries primeres amb més rellevància del procés.  

Aquest corrent s’oxida mitjançant una oxidació tèrmica regenerativa per convertir-ho en diòxid 

de carboni.  

Una bona opció és la conversió d’aquest corrent residual en corrent d’aliment per al primer 

reactor. Degut a que es tracta d’un corrent gasós, no cal redirigir-ho a l’àrea 

d’emmagatzematge de matèries primeres, sinó que directament, previ condicionament del 

mateix a la temperatura i pressió d’operació requerides, pot unir-se al corrent d’alimentació.  

Això comporta una disminució en l’ús de matèries primeres i conseqüentment una reducció dels 

costos d’operació. 

12.5. Depuració dels gasos de xemeneia 
La producció d'energia elèctrica per combustió a altes temperatures de gas natural, utilitzant 

aire com a comburent, produeix gasos que contenen òxids de nitrogen (NO i NO2, anomenats 

NOx) i òxids de sofre (SO2). 
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Aquests gasos, emesos a l'atmosfera, poden ocasionar danys a l'ecosistema i són molt agressius 

pel seu caràcter àcid, per això cal controlar les emissions d'aquests gasos a partir d'una sèrie de 

tractaments per a l'eliminació tant dels NOx com de l'SO2. 

12.5.1. Dessulfuració de gasos de combustió 
La legislació mediambiental ha endurit els límits d'emissió de SO2 de les grans instal·lacions on 

es produeix combustió a la Unió Europea, cosa que afecta sobretot a les centrals tèrmiques. Per 

això, l'elecció de la tecnologia de dessulfuració dels gasos de combustió és de màxima 

importància en una central tèrmica. 

Un tipus de procés de dessulfuració dels gasos de xemeneia és la tecnologia de la calcària 

humida, on es converteix l’SO2 dels gasos de xemeneia en guix, aconseguint-se un alt grau de 

dessulfuració. 

Una altra nova tecnologia seria un procés biològic de dessulfuració de gas de xemeneia, 

mitjançant el qual al final del procés, l’SO2 dels gasos de xemeneia es converteixen en sofre pur. 

S'aconsegueixen rendiments de fins a un 98%. 

12.5.2.  Reducció catalítica dels NOX amb NH3 
Per al control de les emissions de NOx s'utilitzen tècniques que poden agrupar-se en dos tipus 

principals: 

 Tècniques de control de la combustió, denominades "primàries" on s'actua sobre el 

cremador o sobre la càmera de combustió, per reduir la formació de NOx en la caldera. 

 Tècniques de tractament dels gasos de combustió o també anomenades "secundàries" 

que, alhora, poden efectuar-se en humit o en sec. 

Entre les tècniques de tractament en sec dels gasos de combustió la més utilitzada, per la seva 

elevada eficàcia i selectivitat, és la reducció catalítica selectiva (SCR) dels NOx, utilitzant com a 

agent reductor amoníac, en presència d'un catalitzador apropiat. 

Aquest mètode es basa en reduir els NOx mitjançant l'obtenció de nitrogen i aigua com a 

productes finals. 

La configuració del procés està basada en un reactor catalític col·locat darrere de 

l’economitzador  a una temperatura propera a la de funcionament òptim dels catalitzadors 

comercials (300 – 400ºC). 

A més, l'abatiment de les partícules s'efectua en fred mitjançant precipitadors electrostàtics 

situats després del preescalfador de l'aire de combustió. En conseqüència, per evitar 

obstruccions per les cendres i minimitzar l'erosió, s'han d'utilitzar catalitzadors que presentin 

una obertura de canal prou gran i disposar del flux en forma vertical descendent. 

D'altra banda, per evitar la formació de dipòsits de sulfat d'amoni en les parts fredes del 

reactor, l'amoníac sense reaccionar ha de quedar en un nivell baix i l'oxidació de SO2 a SO3 ha de 

ser mínima. 
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Figura 12.5.1. Esquema representatiu de la caldera de vapor i el reactor catalític selectiu. 

 

12.6. Valorització del catalitzador desactivat 
La desactivació del catalitzador emprat suposa una pèrdua de rendibilitat i eficiència tant 

econòmica com productiva al procés. Tal i com està projectat l’estudi actual, aquest catalitzador 

que precipita en forma de formiat de sodi es tractat externament, el que suposa un cost extra 

de producció.  

És per aquest motiu que s’ha de plantejar una valorització del residu en qüestió. S’ha de dur a 

terme un estudi de viabilitat i caracterització del residu per a, o bé vendre-ho com a 

subproducte del procés (si alguna empresa o entitat ho requereix com a reactiu o producte 

d’interès) o dur a terme una regeneració del mateix per tal de convertir-ho en el catalitzador 

emprat al procés, metòxid de sodi.  

Un cop es caracteritzi el residu resultant de la desactivació (contemplant el nivell de líquid que 

hi pugui contenir) es durà a terme una avaluació de les possibilitats que aquest pot tenir al 

mercat actual.  

No només genera un impacte econòmicament positiu per a la planta sinó que, a més a més, una 

reducció de l’impacte ambiental que aquesta pot provocar. 

12.7. Desdoblament d’equips de procés 
Tal i com queda reflectit a la memòria d’aquest projecte especialment a l’apartat 

1.Especificacions del projecte, s’ha reservat un espai per a futures ampliacions. Entre aquestes, 

una bona opció, per a garantir el funcionament en continu de la planta (principal objectiu 

d’aquest projecte), pot ser la de doblar els equips més importants de procés com poden ser els 

reactors. 

 Tot i que s’ha dissenyat un sistema de control i seguretat per garantir el correcte funcionament 

d’aquests, es donen una sèrie de variables externes impossibles de controlar i que poden portar 

a una fallada d’aquests equips.   
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Per aquest motiu, com a millora del procés de producció, en un futur es poden doblar aquests 

equips si així es requereix. No obstant, els espais d’ampliació també s’han reservat per a 

possibles augments de producció futurs que duguin a la incorporació de noves línies de 

producció. 

12.8. Planta de producció de monòxid de 

carboni 
En aquest projecte, es considera que una de les matèries primeres, concretament el monòxid 

de carboni,  arriba a procés a través d’una canonada procedent d’una indústria petroquímica. És 

evident pensar en la poca viabilitat d’aquesta opció degut a que la petroquímica (Complex 

industrial Repsol Química) més propera a la planta es situa a 97,5 Km.  

Si es realitzés d’aquesta manera, es traduiria en connectar mitjançant una canonada el complex 

amb la planta. És a dir, una canonada per la qual hi circularia el monòxid de carboni. Si encara es 

volgués optimitzar més (canonada més petita), aquest monòxid hauria d’estar en estat líquid en 

condicions criogèniques. Aquest fet comportaria mantenir una canonada de 75 km (línia recta) 

sota una pressió de 18 bars i una temperatura de -160ºC aproximadament. Si en canvi es 

volgués transportar gasós, degut als requeriments hauria de construir-se una canonada amb un 

tamany massa gran (degut a que és massa llarga). A més a més a la planta s’emmagatzema en 

condicions criogèniques, el que suposaria passar d’estat gas a líquid per a tornar-ho a gasificar 

abans de la seva entrada a procés. 

És per aquest motiu que seria positiu  valorar el disseny i la implantació d’una planta per a la 

producció o subproducció de CO. És a dir, mitjançant un estudi econòmic i de viabilitat 

(bussiness case), pot avaluar-se la construcció, a la mateixa parcel·la o fins i tot en un 

emplaçament proper, d’una planta per a la obtenció d’aquesta matèria primera.   

De les ambdues opcions, és més eficient una planta que generi com a subproducte el monòxid 

de carboni i a més un producte principal del què es pugui treure valor, exercint així una doble 

finalitat.  

Per tant, no només es reduirien costos de transport i manteniment de la canonada, sinó que es 

podria obtenir un benefici encara major si s’aconseguís aprovar aquesta mesura. 

12.9. Reaprofitament energia residual 
A la majoria dels processos industrials existeixen corrents de fluids (aire, vapor, aigua calent, 

etc.) que transporten energia que podria ser aprofitada en una altra part del procés. No 

obstant, aquesta energia acaba desaprofitant-se. 

El reaprofitament d’aquesta energia es basa en cedir part la seva calor a una altra corrent de 

procés, permetent l’estalvi de combustible que es consumiria si s’hagués d’escalfar el mateix 

fluid.  

Això es pot dur a terme mitjançant una unitat de recuperació de calor residual (WHRU) que no 

és res més que un intercanviador de calor. Aquest recupera la calor dels corrents calents que 

tenen un contingut de potencial energètic elevat, com ara poden ser els gasos de combustió 
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calents procedents de la caldera o el vapor de les torres de refrigeració o fins i tot l'aigua 

residual de diferents processos de refredament. 

 

La calor residual que es troba en el gas d'escapament de diversos processos o, fins i tot, del 

corrent d'escapament d'una unitat de condicionament pot ser utilitzat per preescalfar els fluids 

d’entrada a una unitat. Aquest és un dels mètodes bàsics per a la recuperació de calor residual.  

 

Aquest sistema introduirà els següents beneficis:  

Els beneficis directes: El procés de recuperació es sumarà a l'eficiència del procés i així 

disminuirà els costos de consum de combustible i l'energia necessària per a aquest procés. 

Els beneficis indirectes: Es reduirà dràsticament de la contaminació tèrmica i de l’aire ja que es 

limiten els gasos de combustió d'alta temperatura que són emesos des de la planta ( degut a 

que la majoria de l'energia es reciclada). 

Reducció en les mides d'equips : Com el consum de combustible es redueix també ho farà 

l’equip de control i seguretat. A més a més, l’equip de filtració per al gas ja no serà necessari. 

Reducció del consum d'energia auxiliar: la reducció de les mides dels equip significa una 

reducció en l'energia d’alimentació a altres sistemes com bombes, filtres, ventiladors, ... etc. 

12.10. Control dels bescanviadors bifàsics 
En els bescanviadors, com ja s’ha comentat a l’apartat 3. Instrumentació i control, es realitza un 

control basat en modificar el cabal de fluid refrigerant /calefactor en funció de la temperatura 

mesurada al corrent de sortida de fluid de procés. Aquest control en els bescanviadors bifàsics 

(E-101, E-302, E-401) resulta insuficient. Llavors, per millorar l’eficàcia del control i compensar 

ràpidament l’efecte de les pertorbacions es canviaria el control. Hi ha dos tipus de control 

possibles a implementar. 

El primer, es basa en una configuració en cascada. Es mesura la pressió de vapor dins de la 

carcassa del bescanviador, lloc per on circula el fluid de procés, i també la temperatura. El llaç 

primari és el que mesura la temperatura i té el setpoint fixat. El llaç secundari mesura la pressió 

de vapor. En funció dels valors mesurats, es modifica el cabal de refrigerant /calefactor. 

D’aquesta forma s’aconsegueix reduir el temps de resposta a la temperatura del procés davant 

de les pertorbacions que afecten a la pressió de vapor. 

El segon, també es basa en una configuració en cascada, però amb la diferència que el llaç 

secundari mesura el nivell de líquid de la carcassa. D’aquesta forma es controla l’excés o la falta 

de líquid, i per tant, s’evita la inundació de la carcassa o el patiment de sobrepressions. 

 

12.11. Reactor d’hidròlisi 
El reactor d’hidròlisi present a la planta de producció d’àcid fòrmic té un volum molt gran, 

d’aproximadament 130 m3. Una possible millora en aquest punt del procés és, enlloc de tenir 

només un reactor, col·locar-ne uns quants en paral·lel, el volum total dels quals sigui 130 m3, i 

per tant, disminuir els possibles problemes de control i manteniment, així com disminuir 
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possibles problemes de bypass i volums morts. S’ha de dir que la grandària d’aquest reactor és 

un fet problemàtic, ja que les condicions d’operació d’aquest són 20 bars, i mantenir un volum 

tant elevat a aquesta alta pressió requereix de moltes despeses energètiques. 


