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11.1. Disseny dels tancs d'emmagatzematge 
 

El Disseny dels tanc d'emmagatzematge tant de matèries primeres com del producte acabat a 

contemplat els següents paràmetres de disseny:  

Temps de residència: On es contempla el temps d'estoc de la substancia a emmagatzemar en 

el cas de tindre problemes ja sigui amb el distribuïdor o el venedor 

Factor de seguretat:  En el que d'acord amb la normativa APQ-001 en referència als líquids 

inflamables i combustibles s'ha aplicat un sobre dimensionament dels volums del tanc d'un 

25%. 

Relació altura diàmetre: la proposada per Megyesy és de 2.5, aplicada en cada un dels disseny 

del tanc. 

Pressió de disseny: Segons si el tanc opera a pressió atmosfèrica o bé a pressions superiors 

Temperatura de disseny:  El marge òptim segons Megyesy és considerar un increment de 

temperatures de 20ºC respecte a la T d'operació 

Material de construcció: Referent a  la corrosió del material a contenir a les temperatures i 

pressions de disseny. 

i Tensió màxima: per a cada material i segons la T de disseny 

Els càlculs s'han fet seguin les especificacions del llibre Manual de recipientes a presión. Diseño 

y calculo de Eugene F. Megyesy. 
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11.1.1. Disseny del tanc de emmagatzematge de fenol. 
 

Per tal de produir 60000 Tn d'anilina, es necessita segons el balanç de matèria7811 kg/h de 

fenol. Aquest fenol arriba a través d'una canonada amb un sistema de calefacció d'una 

empresa situada en el mateix polígon industrial.  

S'ha signat un contracte amb l'empresa encarregada del subministrament per tal de fer arribar 

un corrent continu durant 330 dies/any, en el que es compromet a fer-se càrrec de la 

calefacció de la canonada fins a les instal·lacions d'Anyline.  

Tot i així i per assegurar  que el subministrament de aquesta matèria primera no falla, s'ha 

establert un temps de residencia en les nostres instal·lacions de dos dies. S'assegura així tindre 

l'estoc suficient en cas que la empresa subministradora no pogués donar abast a causa de 

problemes externs a la nostre instal·lació. 

 La canonada instal·lada serà única i es bifurcarà just a la entrada de cadascun dels tanc. El 

diàmetre de la canonada és de 2 polsades i s'ha calculat mitjançant les equacions (1) i (2). 

 
Dcanonada =   4/π ∗ Ac

A =
QL

v

  Eq. (1) i (2) 

Dcanonada =  4

π

175.2
m3

dia

129600
m

dia

=  0.0415m 

On;  

 -A és l'àrea de la canonada. 

 -QL és el cabal volumètric de fenol en m3/dia. 

 -v és la velocitat típica d'un fluid per a canonades principals molt llargues de 

 distribució industrial, extreta de la figura 1. 
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Figura 1. Velocitat mitjana en canonades que originen dissenys més econòmics, segons Richter. Mecanica de Fluidos 

e hidràulica. 

 

 

Per tal saber el volum de fenol a emmagatzemar s'aplica la equació (3) 

V = QL · τ = 175.2 · 2 = 350.4m3 Eq. (3) 

On; 

 -V es el volum total a emmagatzemar (m3). 

 -τ és el temps d'estoc (dies). 

 

 

11.1.1.2.Càlcul de les dimensions del tanc. 

 

S'aplica un factor de sobredimenionament del 25% per tal de complir amb L'APQ- 001 obtenint 

un volum total de  438 m3 de matèria prima a emmagatzemar. Un cop se sap el volum a 

emmagatzemar es reparteix aquest volum en 4 tancs. 

Sabent que el tanc de fenol és cilíndric i respectant la relació H/D  de Megyesy on H/D= 2.5, 

s'iguala el volum obtingut de cada tanc,amb una reducció del 2% degut al fons superior 

toriesfèric, al volum d'un cilindre obtenint l'altura i el diàmetre del tanc mitjançant la equació 

(4) 

109.5 =
π·D2·h

4
=

π·D2· 2.5·D 

4
Eq.(4) 

Obtenint  
h = 9.62m
D = 3.85m
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Donat que les plaques d'acer que es comercialitzen són múltiples de 0.5 m es busca que tant 

l'altura com el diàmetre siguin múltiples de 0.5, d'aquesta manera s'assegura l'abaratiment del 

muntatge i es torna a calcular el volum obtingut en funció d'aquestes noves mesures, essent 

l'altura definitiva 9.5m i el diàmetre de 4 metres obtenint així  un volum final de cada tanc de 

109.5 m3. 

Seguidament es procedeix a calcular el percentatge d'ocupació de cadascun dels tancs amb la 

equació (5). 

% ocupacio =
Vliquid

numero  detancs

volumtanc
· 100 =

350 .4 m 3

4

109.5 m3
· 100 = 75%   Eq.(5) 

On; 

 -V líquid és el volum màxim que pot ocupar el líquid en les pitjors condicions , i  per 

tant on es  pot exercir més pressió. 

 

 

11.1.1.3.Càlcul de la pressió de disseny. 

 

Com és un tanc que treballa a pressió atmosfèrica, el procediment emprat és el mitjançant la 

equació (6) 

 

Eq. (6)  

ΔPliquid = ρ · g · hliquid = 1070 · 9.8 · 8.5 = 89131 Pa =  0.9 atm
ΔPabs = ΔPliquid + Patm = 0.9 bar + 1.0132 bar = 1.91 bar

𝑃𝑑 = 1.1 ·  𝛥𝑃𝑎𝑏𝑠 = 1.91 · 1.1 = 2.1𝑏𝑎𝑟

  

 

On; 

 -ρés la densitat en Kg/m3 

 -g és la gravetat en m/s. 

 -h líquid  és l'altura màxima que pot assolir el líquid dins el tanc. 

 - Pd és la pressió de disseny, on s'aplica un sobredimensionament per al càlcul. 
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11.1.1.4.Material de construcció. 

 

Segons El llibre citat s'ha estudiat la compatibilitat d'aquesta substància amb diferents 

materials, i s'ha arribat a la conclusió de que el millor material per a la construcció del tanc de 

fenol és l'AISI 304, donat que té una compatibilitat excel·lent, i és de fàcil abast. 

 

11.1.1.5.Gruix de la paret del tanc. 

 

Per tal de calcular els gruixos de la paret del tanc s'han aplicat les equacions (7), (8) i (9) segons 

la paret corresponent. 

Paret cilíndrica. Eq.(7)  Fons toriesfèric. Eq.(8) Fons pla. Eq.(9) 

𝐭 =
𝐏 · 𝐃

𝐒 · 𝐄 − 𝟎.𝟔 · 𝐏 ·
+ 𝐜𝟏 + 𝐜𝟐 = 𝟒.𝟓𝐦𝐦 t =

0.885 · P · L

S · E − 0.1 · P
+  c1 + c2 = 7.9 mm 

t = 6.5 + c1=6.9 mm 

 

On ; 

 -P és la pressió de disseny (2.1 bar). 

 -L és el diàmetre del cilindre (4000 mm). 

 -S és l'esforç que pot suportar el material a la T operació (1261 bar). 

 -E és el factor d'eficàcia a la soldadura (0.85 corresponen a un radiografiat parcial 

 doble). 

 -C1= tolerància a la corrosió (1mm). 

 -C2= tolerància a la fabricació (0.05·t). 

 

11.1.1.6.Pes de l'equip 

 

S'ha calculat el pes de l'equip per zones, calculant el pes de la paret cilíndrica en primera 

instància, pes de la paret plana i per últim el pes de la paret toriesfèrica.  

Els pes total de l'equip és per tant la suma de tots tres pesos. 

  



                                                                                                                   BLOC 11. MANUAL DE CÀLCUL. 
                          

9 
 

 11.1.1.6.1.Pes de la paret cilíndrica. 

    

Pes de la paret = A · hcilindre · ρmaterial Eq. (10) 

On  

 
 
 

 
 A =  

π

4
·  De2 − Di2  

h, cilindre = h, tanc − h, toriesferic

h, toriesferic = (Di −  Di − r 2 −  
Di

2
− r 

2

  

  

 - De i Di corresponen als diàmetres externs i interns respectivament en mm. 

 -h,tanc i h,toriesfèrics correspon a la altura total del tanc i la altura del  toriesfèric. 

 - ρ correspon a la densitat del material, en aquest cas AISI304 a 50ºC (7930  kg/m3). 

   

obtenint; 

𝑝𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 =   0.056 ·  7.5  · 7390 = 3361.27 kg 

 

 11.1.1.6.2.Pes dels fons pla. 

     

pes fons pla = A · t · ρ  Eq. (11) 

  On ; 

   -A és l'àrea del fons pla.  A=
𝜋

4
· 𝐷𝑖2 Eq.(11.1) 

   -Di és el diàmetre intern del tanc. 

   -t és el gruix del fons  

   - ρ és la densitat. 

pes fons pla = 86.21m2 ·
7 mm

1000
·

7930kg

m3
= 4785.52kg 
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 11.1.1.6.3.Pes del fons superior. 

    

pes toriesferic = Vtoriesferic · ρ   Eq.(12) 

Tenint en compte que 
Vtoriesferic = Vextern− Vintern

i  Vz, x = 0.0809 · D3
  

  On D i Vz,x  són el diàmetre i el volum intern i extern respectivament. 

S'obté que; 

Vtoriesferic =  0.0809 ·  Di + 2 · t 3 − 0.0809 · Di3 

Per tant; 

pes toriesferic =  5.2045 m3 − 5.1427m3 · 7930 = 490.076 kg 

  

 Finalment es pot calcular el pes total de l'equip essent aquest representat a la  equació 

 (13). 

 

Pes equip buit = pesfonstoriesferic + pesfonspla + pesparetcilindrica = 8562.8 kg Eq.(13) 

 

 

11.1.1.7.Pes de l'equip plè. 

 

Per últim es calcula el pes de l'equip amb aigua i el corresponent amb fenol, la equació 

utilitzada és la (14). 

Pes equip plè = pesequipbuit + VLiquid · ρliquid  Eq.(14). 

 On;  

 -V,Líquid és  el volum que ocupa el líquid que es calcula com; 

V, Liquid =
π

4
· Di2 · hfluid  Eq.(14.1) 
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Pes equip plè de fenol = 8562.8kg +
π

4
·

3990.992

10002
m · 8.5m ·

1070kg

m3
= 122339.931 kg    

= 122 Toneladas 

 

Amb el mateix procediment s'ha calculat el pes de prova amb aigua essent aquest de 115 Tn. 

 

 

11.1.1.8.Calcul del serpentí. 

 

Degut a que el punt de fusió del fenol és de 46ºC i que arriba a les instal·lacions, per 

conveniència, en estat líquid,  la temperatura a la que s'ha de mantenir el fenol en el tanc ha 

de ser superior a aquesta.  

S'ha  decidit instal·lar dintre del tanc un serpentí d'aigua calenta que asseguri que la 

temperatura del tanc mai estigui per sota de la T de fusió. 

S'instal·la també per fora del tanc un aïllant per tal que no hi hagi perill de cremades degudes a 

l' exposició a altes temperatures amb el contacte físic, a més aquest aïllant ajudarà a que es 

limiti la pèrdua de calor. 

L'aïllant escollit és una manta armada mineral MT4, comercialitzada per la empresa Isover, les 

propietats tècniques d'aquesta es poden observar  la figura 2. 

 

 

Figura 2. Característiques tècniques de la manta armada de mineral MT4. 

 



                                                                                                                   BLOC 11. MANUAL DE CÀLCUL. 
                          

12 
 

 

11.1.1.8.1.Càlcul del coeficient individual de calor 

Es defineix una temperatura de disseny de 66ºC i una temperatura d'operació de 50ºC i es 

calcula la calor que es perd per convecció natural en el pitjor dels casos, per tant, al hivern on 

s'ha considerat una temperatura mínima de -15ºC. La equació utilitzada és la (15). 

 

 = 𝑏 ·  ΔT m · L3m−1 Eq.(15) 

 

On: - h és el coeficient individual de calor. 

 -b és el coeficient de transmissió de calor del fluid. 

-ΔTés l' increment de temperatura, de la més desfavorable a la que es vol mantenir. 

 -més el coeficient de pèrdua de calor segons la geometria de l'equip. 

 -L és alçada de l'equip. 

 

𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑒 = 1.86 ·  65 0.33 · 12.53·0.33−1 = 7.48W/m^2 · ªC 

 

Segons la figura 3, extreta del llibre Perris, a Temperatura ambient,el coeficient b=1.86 i m=1/3 

per al cas de l'aire i per al cas del fenol, al ser considerat líquid orgànic b=59 i m=1/4. S'escull 

horitzontal flate donat que és la geometria que més s'assembla a la que es té en planta. 

Els resultats obtinguts són 7.47 W/m^2·ªC per l'aire i per al coeficient de transferència de calor 

per al fenol de 89.09 W/m^2·ªC=hi. Bibliogràficament consta que en cas de desconèixer aquest 

valor es pot considerar 10 W/m^2·ªC, per tant es considera molt bon resultat. 
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Figura 3. Valors per als coeficients m i b per al càlcul del coeficient individual de calor. 

 

 

 

 

11.1.1.8.2.Càlcul del coeficient global de transferència de calor per convecció (U).  

 

Es calcula el coeficient global de transferència de calor per convecció mitjançant la equació 

(16). 

U =
1

 
1

hi ·
Di
Di

+
1

he ·
De
Di

+
Δxcilindre

kmat ·
Dmlcilindre

Di

+
Δxaillant

kaillant ·
Dmlaillant

Di

 

=0.63 w/m2ºC  Eq.(16) 

On; 

 -U és el coeficient global de transferència de calor (W/m^2 ºC). 

 -hi és el coeficient individual de transferència de calor a l'interior calculat a 

 l'apartat anterior 89.094 W/m^2 ºC. 

 -he és el coeficient individual de transferència de calor a l'exterior calculat a 

 l'apartat anterior, 7.48 W/m^2 ºC. 

 -Δx,cilindre és el gruix del cilindre calculat a l'apartat 1.1.5 i equival a 0.0065m. 

 -Δx,aïllant és el gruix del aïllant emprat (manta mineral armada MT4), que es 

 comercialitza amb diferents gruixos, el adequat per a aquest sistema es de  0.05m. 
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 -Dml,cilindre iDml, aïllant són la mitjana logarítmica segons del diàmetre intern 

 i externque provoca cadascun dels casos i aquest i es calculen segons les 

 equacions (16.1) i (16.2). 

 -Kaillant i kmat representen la conductivitat tant de l'aillant (k,aillant= 0.035 W/m^2 ºC) 

 com del material utilitzat en el cilindre( k,mat=16 W/m^2 ºC).  

  

Dmlcilindre =
Dint ,cinlindre −Dext ,cilinre

ln(
Di ,cilindre

Dext ,cilinre
)

= 3.99m m  Eq.(16.1) 

 

Dml, aillant =
 Dext ,cilinre +Δx,aillant  −Dext ,cilindre

ln(
Dext ,cilindre +Δx ,aillant

Dextcilindre
)

= 4.02m Eq.(16.2) 

 

 

11.1.1.8.3. Càlcul de l'àrea total de bescanvi de calor. 

 

Amb les dades obtingudes fins al moment ja es pot calcular l'àrea total de bescanvi de calor, no 

s'ha contemplat el fons pla  en el càlcul de l'àrea de bescanvi, donat que els tancs estan 

acollats al terra amb un cilindre soldat al fons de formigó i es sobreentén que s'aïlla 

completament de la T ambient. 

 

Abescanvi = Alateralcilindre + Afondo Eq.(17) 

Alateralcilindre =  π · Di · h, cilindre +
π

4
· Di + 0.02 ·

π

4
· Di Eq.(17.1) 

 On; 

  -Di correspon al diàmetre intern del cilindre  

  -h és l'altura de la paret cilíndrica 
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El factor que es pren per a calcular l'àrea de bescanvi del fons toriesfèric és l'àrea de la tapa del 

cilindre més el 2% d'aquesta per tal d'aproximar-ho a aquest tipus de forma. Així dons s'obté 

un àrea de bescanvi de 106.8 m2. 

 

11.1.1.8.4. Càlcul de la calor màxima a bescanviar i cabal de refrigerant. 

 

La calor màxima a bescanviar es calcula a partir de la equació (18). 

q = U · A · ΔT Eq. (18) 

On; 

 -U és el coeficient global de transferència de calor i està calculat a l'apartat  1.1.8.2. 

 -A és l'àrea de bescanvi i està calculada a l'apartat 1.1.8.3. 

 -ΔT és la diferencia de Temperatures en el pitjor dels casos, de -15ºC al hivern  als 

 50ºC que es volen mantenir dintre del tanc. 

 

q = 0.64
W

m2
ºC · 106.8m2 · 65ºC = 4447.9 W 

 

Amb aquesta dada es pot calcular el cabal de refrigerant necessari, sabent que la calor a 

bescanviar en el pitjor dels casos ha de ser igual que la que volem aportar, per tant i segons la 

equació(19) es pot calcular el cabal d'aigua de refrigeració necessari. 

 

m =
q

Cp ·ΔT
= 0.106

kg

s
= 383.072

Kg

h
    Eq.(19) 

On; 

 -q és calor a bescanviar 

 -ΔT és la diferencia de temperatures del refrigerant, en aquest cas l'aigua entra 

 a 60 ªC i surt a 70ºC per tant ΔT =10. 
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 -Cp= calor especifica de l'aigua que son 4180 J/Kg·ºK. 

 

11.1.1.8.5.Caracteristiques mecàniques del serpentí. 

  

Essent l'àrea del serpentí la equivalent a la equació (20). 

 

A =
U·DTML

q

400·14.42

4447.899
= 0.7707m2  Eq.(20)            i DTML =

 T−Te −(T−Ts)

Ln (
T−Te

T−Ts
)

 Eq.(20.1) 

 

On; 

 -q és el calor necessari de bescanvi calculada en l'apartat 1.1.8.4. 

 -U és el coeficient global de transferència de calor entre el serpentí i el fenol,  i  per a 

 un fluid orgànic els valors bibliogràfics parlen de 400 W/m2ºC.  

 -DTML és la mitjana logarítmica de les temperatures calculada a partir de la equació 

 (20.1) 

 

   i On;  - T és la temperatura a la que es ol mantenir el tanc (50ºC) 

   -Te és la temperatura d'entrada del refregiran (70ªC) 

   -Ts és la temperatura sortida refrigerant(60ºC) 

 

 

Les voltes donades per el serpentí s'han calculat mitjançant la equació (22) on s'ha fet un 

procés iteratiu per tal de determinar el diàmetre dels tubs i sabent que l'àrea dels tubs es 

calcula com es mostra a continuació Eq. (21). 

En aquest procés iteratiu s'ha considerat que la velocitat típica d'un fluid dins d'una canonada 

per aquestes característiques es de 1.5 m/s, dada extreta de la figura 1, a part d'establir certs 
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criteris per a la disposició del serpentí, com l'alçada màxima del serpentí, que serà de 8m, 

l'amplada o diàmetre de les voltes, que serà de 4m i per últim la separació entre tub y tub, de 

0,5m. 

 

(21) 

 
 
 

 
 areatub = 2 · π ·

Dtub

2
· Ltub

Ltub =
areatub

Dtub ·π

1.5 = vpas =
Qv

Apas
=

m

ρH 2O
π

4
·Dtu b2

  

On; 

 -El diàmetre del tub és Dtub=0.0106m . 

 -La longitud del tub és Ltub=28.32 m. 

 -L'àrea serpentí és Areatub=0.944 m2. 

 - vpas és la velocitat de pas en m/s.  

Per tant; 

nºvoltes =
Al çadaserpenti

diametredelstubs +separacioentretubs
= 9.89 ≈ 10 voltes (22) 

 

11.1.1.8.6.Càlcul del venteig 

 

Encara que el fenol sigui un líquid estable,el tanc haurà de disposar d'un sistema de venteig 

per tal d'evitar possibles deformacions d'ompliment o buidat i també per a mitigar una 

possible deformació per un problema en el serpentí interior i per tant una possible deformació 

per variació de la temperatura. 

Segons l'APQ-001 aquest venteig haurà de ser d'un mínim de 35mm i tindre el diàmetre de les 

canonades tant d'ompliment com de buidat com a mínim. A més s'ha de contemplar la 

sobrepressió produïda en cas de foc extern, es procedeix a calcular el cabal de gas produït en 

aquesta situació. mitjançant la equació (23). 
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Qfoc = 139.7 · 103 · F · A, humida0.82 = 6436829.62
KJ

h
 Eq.(23) 

 

m3aire

hora
=

4.414 · Qfoc

λ ·  PM
=

4.414 · 6436829.62

484.6 ·  94.11
= 6043.70

m3

h
 

 

 

On;  

 -A,humida és l'àrea que ocupa el fluid dintre del cilindre(106.81 m2) i es calcula 

 com: 

 

𝐴𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝜋 · 𝐷 · 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 = 𝜋 · 4 · 8.5 = 106.81𝑚2 Eq. (23.1) 

 

 -D és el diàmetre en metres (4 m) 

 -Qfoc, és la calor rebuda en cas de foc extern. 

 -F és el factor de reducció sense dimensions. 

 -𝞴 es la calor latent de vaporització en KJ/kg (484.60 KJ/Kg) 

 -PM és el pes molecular de la substancia (94.11 kg/mol) 

 

El cabal d'aire necessari per acomplir les necessitat de venteig és doncs de 6043.70 m^3/h. 

 

11.1.2. Disseny del tanc de emmagatzematge de amoníac. 

11.1.2.1.Requeriments de matèria primera i recepció. 

 

Per tal de produir 60000 Tn d'anilina, es necessiten segons el balanç de matèria 1413 kg/h 

d'amoníac. La diferència en quant a la quantitat de fenol radica, principalment, en que encara 

que l'amoníac entri en excés al reactor, aquest es recircula a l'interior del procés i la quantitat 

necessària d'amoníac fresc es veu reduïda considerablement. 
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La quantitat d'amoníac que es necessita sense tindre en compte la recirculació primera està 

contemplada en l'apartat de posta en marxa. 

La recepció d'aquesta substància, es fa mitjançant camions amb una capacitat de 23 tones i la 

freqüència dels camions s'ha calculat mitjançant la equació (24). 

 

nºdecamions =
1cami ó

23000  kg
· QL  

kg

DIA
 = 1.47 Camionsaldia  Eq.(24) 

 

On;   

 -QL correspon al cabal de fenol fresc que es consumeix al procés i equival a 233912 

 Kg/dia. 

 

Per tant, es contracten dos camions que portaran aquesta quantitat de producte a la planta, a 

2 Bar de pressió i a una Temperatura de -18ºC. 

 

11.1.2.2.Càlcul de les dimensions del tanc. 

 

Per al càlcul de les dimensions del tanc s'ha procedit de la mateixa manera que el l'apartat 

1.1.2. aplicant també un sobredimensionament del 25%  i un temps d'estoc de dos dies. 

Els resultats obtinguts per cadascun dels dos tancs,  són els corresponents a una altura del tanc 

de 8 metres, i 3.5 m de diàmetre per tal de que la construcció del tanc sigui el més pràctica 

possible, s'ha dimensionat de tal manera que les mesures fossin múltiples de 0.5, que és com 

es comercialitzen les planxes.  

Al volum obtingut de cadascun dels reactors se li ha aplicat un factor de reducció del 2%, per 

tal de contemplar la forma dels fons, en quests cas tots dos toriesfèrics, obtenint un volum útil 

de 75m3 per a cadascun dels tancs. 

Per últim s'ha calculat el percentatge ocupació del tanc amb la equació (5), per tal de veure si 

acompleix amb la ITC MIE-APQ-4 per a líquids inflamables on es dicta que el grau d'ompliment 

per a un emmagatzematge refrigerat ha de ser del  0,64. 
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El percentatge d'ompliment calculat dona un valor del 62.8% donant com a vàlid el disseny 

calculat. 

 

 

11.1.2.3.Càlcul de la pressió de disseny. 

 

A diferència del tanc de fenol, pressió de disseny d'un tanc que no es troba a pressió 

atmosfèrica es calcula, segons el codi API,  tenint en compte el valor major obtingut mitjançant 

les equacions (25) i (26).  

Per tant la pressió de disseny és de 4.2 bar. 

Pd = Po + 2  bar = 2 + 2 = 4  Eq.(25) 

Pd = Po + 1.1 · Po = 2 + 1.1 · 2 = 4.2  Eq.(26) 

On; 

 -Pd correspon a la pressió de disseny en bar. 

 -Po és la pressió d'operació (bar). 

 

11.1.2.4.Material de construcció 

 

Segons El llibre citat s'ha estudiat la compatibilitat d'aquesta substància amb diferents 

materials, i s'ha arribat a la conclusió de que el millor material per a la construcció del tanc de 

fenol és l'AISI 304L, donat que té una compatibilitat excel·lent,i encara que és més car que el 

304 aquest últim pot donar problemes amb aquesta substància. 

 

11.1.2.5.Gruix de la paret del tanc. 

 

Per tal de calcular els gruixos de la paret del tanc s'han aplicat les equacions (27) i (28) segons 

la paret corresponent. 
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Paret cilíndrica. Eq.(27) Fons toriesfèric. Eq.(28) 

𝐭 =
𝐏 · 𝐑

𝐒 · 𝐄 − 𝟎.𝟔 · 𝐏 ·
+ 𝐂𝟏 + 𝐂𝟐 = 𝟗.𝟏𝟏𝐦𝐦 t =

P · L · M

2 · S · E − 0.2 · P
+  c1 + c2

= 12.18 mm 

 

 

On ; -P és la pressió de disseny (4.2 bar). 

 -L és el diàmetre del cilindre (3500 mm). 

 -S és l'esforç que pot suportar el material a la T operació (1082 bar). 

 -E és el factor d'eficàcia a la soldadura (0.85). 

 -c1 és la tolerància a la corrosió (1mm). 

 -c2= tolerància a la fabricació (0.05·t). 

 

11.1.2.6.Pes de l'equip buit. 

 

S'ha calculat el pes de l'equip per zones, calculant el pes de la paret cilíndrica i el pes dels fons 

toriesfèrics amb el mateix procediment emprat a l'apartat 1.1.6 i una densitat del material de 

7930 kg/m3.  

El resultat obtingut és de 1317.85 Kg per al pes dels fondos i 4955.46kg  el de la paret 

cilíndrica, per tant el pes total de l'equip correspon al obtingut en la equació (29). 

 

Pestotal = 2 · pesfondos + pesparet = 7591.23 kg Eq. (29) 

 

11.1.2.7.Pes de l'equip ple. 

 

A partir de la equació (14) es calcula el pes de l'equip tenint en compte que la densitat de 

l'amoníac a la T operació és de 696.69 kg/m3. 
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El resultat obtingut és de 74.24 Tn quan l'equip està omplert amb aigua, i de 54 tones quan 

l'equip esta ple d'amoníac. 

 

11.1.2.8. Càlcul de l'aïllant. 

 

Per tal de que l'amoníac es mantingui a la T d'operació, s'incorpora al disseny del tanc un 

aïllant. Per tal de determinar quin és l'aïllant adequat, és suposa el pitjor dels casos.  

La temperatura que més podria afectar a les condicions del tanc és a l'estiu, tenint en compte 

que la temperatura màxima a la que es pot arribar es de 42 ºC i sobredimentsionant-la fins a 

50ºC, s'obté un salt tèrmic de 68ºC.  

L'aïllant escollit es CRYOLENE-682 de l'empresa Isover, que pot treballar en un rang de 

temperatures desde -170ºC fins a 120ºC,i que pot donar abast a un salt tèrmic de 70 ºC, amb 

una conductivitat tèrmica de entre 0.024-0.035 W/(m·K) i un espessor de 15mm. 

 

11.1.2.9.Calcul del venteig. 

 

S'ha procedit de la mateixa manera que en l'apartat 1.1.9, essent el pes molecular de l'amoníac 

17.031 kg/mol, la calor latent de vaporització 1369.5 KJ/Kg i l'àrea humida 76.96 m3. La calor 

generada pel foc és de 4920117.96 KJ/h i el cabal d'airenecessari en m3/h és de 3842.60 m3/h. 

 

11.1.3. Disseny del tanc de emmagatzematge d'anilina. 
 

11.1.3.1.Requeriments d'emmagatzematge. 

 

La producció d'anilina a la planta és de 7671 kg/h , es proposa poder emmagatzemar anilina 

fins a dos dies, per tal que en cas de que fallés el transport de recollida es pugi guardar sense 

problemes.  

Es calcula mitjançant el mètode anterior , obtenint com a resultat 4 tancs de 9.5 metres 

d'altura i 4 metres de diàmetre. El volum total de cada tanc contemplant el sostre toriesfèric 

serà de 117 m3.  
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En tots tres dissenys s'ha limitat el diàmetre del tanc com a màxim de 4 metres per tal de no 

haver de sol·licitar un transport especial per aquests. 

La recollida s'ha calculat de la mateixa manera que en l'apartat 1.2.1, i per l'empresa passaran 

un total de 8 camions al dia de 23 tones,  recollint una producció total de180m3/dia, podent 

emmagatzemar fins a 360m3 de producte. 

 

11.1.3.2.Càlcul de les dimensions del tanc. 

 

A partir de la equació 4 i de igual que en els casos anteriors s'ha utilitzat el mateix 

procediment. 

11.1.3.3.Càlcul de la pressió de disseny. 

 

Com és un tanc que treballa a pressió atmosfèrica, el procediment emprat és el mitjançant la 

equació (6). 

 

11.1.3.4.Material de construcció. 

 

Segons El llibre citat s'ha estudiat la compatibilitat d'aquesta substància amb diferents 

materials, i s'ha arribat a la conclusió de que el millor material per a la construcció del tanc de 

fenol és l'AISI 304, donat que té una compatibilitat excel·lent, i és de fàcil abast. 

 

11.1.3.5.Gruix de la paret del tanc. 

 

Per tal de calcular els gruixos de la paret del tanc s'han aplicat les equacions (7), (8) i (9) segons 

la paret corresponent. 

 

Paret cilíndrica. Eq.(7) Fons toriesfèric. Eq.(8) Fons pla. Eq.(9) 

𝐭 =
𝐏 · 𝐃

𝐒 · 𝐄 − 𝟎.𝟔 · 𝐏 ·
+ 𝐂𝟏 + 𝐂𝟐 = 𝟒.𝟒𝐦𝐦 t =

0.885 · P · L

S · E − 0.1 · P
+  c1 + c2 = 7.8 mm 

t = 6.5 + C1=6.9 mm 
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11.1.3.6.Pes de l'equip buit i pes amb el fluid de procés. 

 

S'ha utilitzat la equació (14), obtenint com a resultat un equip de 115 Tn buit i 117.2 Tn quan 

l'equip està en el seu punt màxim d'ocupació amb el producte de la planta. 

Els pesos dels tancs d'anilina són pràcticament iguals als de fenol, això es degut a que les 

dimensions són les mateixes i que un cop omplerts el que la densitat de les dos substàncies 

sigui semblants fa que els resultats no distin gaire. 

 

11.1.3.8.Calcul del venteig 

 

De igual forma que en els ventejos de l'amoníac i fenol, el venteig de l'anilina es fa mitjançant 

el procediment mostrat en l'apartat 1.1.9. 

 Els resultats obtinguts es mostren en la fitxa tècnica del tanc, i amb un pes molecular de 93.13 

kg/mol i una calor de vaporització de 478.6 KJ/kg s'obté un cabal de foc de 6436829.62 KJ/hora 

i un cabal d'aire necessari de 6161.858 m3/h. 

 

11.1.4.Disseny del tanc de difenilanima i trifenilamina. 
 

Al procés es produeix un corrent de residu a la última separació, que conté difenil i trifenil 

amina, de 46.56 kg/h. Aquest corrent surt de la columna a 285 ºC i passa per un intercanviador 

de calor que redueix la temperatura a 60 ºC, donat que per sota de 50ºC de temperatura 

aquesta substància és sòlida. 

Com és una substància valoritzable, es considera com a subproducte, i s'emmagatzema amb 

un serpentí interior a la temperatura citada, fins a la seva recollida amb camions que la 

portaran a una empresa per al seu tractament de separació, reutilització i deposició en el cas 

de la trifenilamina. El serpentí s'ha calculat de la mateixa manera que en el tanc de fenol. 

Donat que la pressió a la que es troba el tanc és a la atmosfèrica s'escull per a la forma 

d'aquest un cilindre de fons pla i sostre toriesfèric. i es procedeix al dimensionament dels tancs 

de la mateixa manera que en els apartats anteriors. 
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El Volum total de cada tanc és de 17 m3, tindran una altura de 5,5 metres i un diàmetre de 2 

metres.  Es contracten dos camions de 16 tones que faran una recollida al mes única. 

 

11.1.5. Dimensionament de les cubetes de retenció. 

11.1.5.1. Amoníac 

Segons la APQ-001 tot recipient que contingui substàncies inflamables,corrosives i tòxiques 

(MIE-APQ6 i MIE-APQ-7), ha de disposar de cubetes de retenció de líquids per si hi hagués 

alguna fuga. 

Totes les cubetes hauran de disposar de dos vies d'accés per tal de permetre el pas de vehicles 

d'emergència i estar com a mínim una quarta part de la superfície de la cubeta lliure. A més de 

disposar d'una superfície de mínima 400 cm2 i una inclinació del 1% dins de la mateixa. 

Es calcula el diàmetre total del tanc tenint en compte l'espessor de la paret i de l'aïllant, amb la 

equació (30). 

 

  D = 2 · t, cilindre + 2 · t, aillant + Dinterntanc = 3.53m Eq. (30) 

On;  

 -t, cilindre i t, aïllant corresponen als gruixos de les parets calculats a l'apartat de 

 dimensionament dels tancs.(9 i 15 mm respectivament) 

 

S, tanc = 0.5 ·
D+ 

h ,tanc

Di
 

2
= 1.45m (31) 

L =
NºTancs

2
· D + S, tanc ·  

NºTancs

2
− 1 + 2 · S, cubeta=7.53 m (32) 

 

On; 

 -S,Cubeta equival a la distància entre la paret del tanc i la cubeta de referència, en 

 aquest cas superior a 1.5m segons la normativa. se li ha donat un valor de 2 metres. 

 -Di és el diàmetre intern del tanc i h, tac és la altura del mateix. 



                                                                                                                   BLOC 11. MANUAL DE CÀLCUL. 
                          

26 
 

 - L és la longitud de la cubeta. 

 

La amplada de la cubeta es calcula mitjançant la equació (33) a l'hora que es calcula l'àrea 

ocupada d'aquesta i la que queda lliure en cas de fuita. 

 

Amplada = 2 · D + S, tanc + 2 · Scubeta = 13.96m (33) 

A, ocupada =  
Nºtanc

2
· D + S, tanc ·  

NºTancs

2
− 1  ·  2 · D + S, tanc = 30.054m2 (34) 

A, lliure = Lcubeta · Amplada − A, ocupada = 75.123m2 (35) 

H, cubeto =
Vtanc

A,lliure
= 1m (36) 

 

on H, cubeta es l'altura de la cubeta que es multiplica per 1.25 per tal de sobredimensionar 

aquest valor, donant com a resultat 1.25m. 

 

11.1.5.2. Fenol. 

 

Es considera el fenol com un producte de classe C. Segons MIE-APQ-001 article 4, ha de tindre 

una cubeta independent. A més segons l'article 20 apartat C, els líquids de classe B, C o D la 

capacitat de la cubeta ha de ser igual al 100 per 100 de la capacitat del mateix recipient, al 

ajuntar-se dos cubetes, aquestes tindran una capacitat igual o major dels dos valors següents; 

-100 per 100 de la capacitat calculada segons a l'apartat 3a de l'article 20. 

-O bé, el 10 per cent de la capacitat calculada al apartat 3b del mateix article. 

Essent la distància mínima entre els recipients ha de ser d'1,5m, i la distància mínima entre la 

cubeta i la paret del tanc ha de ser coma mínim d'un metre igual que en el cas l'amoníac. 

Donat que segons l'article s'ha de calcular el valor del diàmetre total com el major valor entre 

d·0,3 i la equació (30), el càlcul de la cubeta de fenol segueix el mateix procediment que en 

l'apartat 1.4.1. Els resultats obtingut són; 
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 -Altura= 0.98m. 

 -Amplada=15.46m. 

 -Longitud=13.84 m. 

 

11.1.5.3. Anilina i Difenil-trifenilamina 

 

Al ésser una substància de tipus C es segueixen les mateixes consideracions que amb el fenol, 

(apartat 1.5.2). Els resultats obtinguts es mostren a la fixa tècnica del tanc en qüestió. 

11.2.Tancs de condensats i Tancs pulmó. 
 

Per tal de dissenyar els tancs pulmó i els depòsits de condensats necessaris a la planta, s'han 

utilitat els criteris del codi ASME secció VIII divisió I, a més de la utilització del manual de 

Megeysis per aparells a pressió i codi APi, seguint les indicacions emprades a l'apartat 

1:Dimensionament dels tancs per a matèries primeres i productes. 

A la taula1 i 2 es mostren els paràmetres utilitzats per a tal càlcul.  

S'ha de tindre en compte que per al càlcul dels tanc pulmó s'han de comptabilitzar el número 

d'equips de cada tipus que hi ha a la planta, ja que per a cada equip hi haurà un tanc pulmó. A 

l'apartat 6, s'explica quants equips hi han i com s'han escollit per tal de poder dur a terme 

aquets càlculs. 
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Taula 1. Paràmetres de disseny i resultats per als tancs de condensats. 

 T-301 T-302 T-501 T-401 

Temps de residència (h) 0.17 0.17 0.17 0.17 

relació H/D 3.00 3.00 3.00 3.00 

Cabal  d'entrada (m3/h) 49.28 15.18 3.29 43.28 

V tanc (m3) 8.18 2.52 0.55 7.18 

D extern(m) 1.51 1.02 0.61 1.45 

Htanc 5.50 3.50 2.00 4.50 

P operació 2.00 1.00 0.70 1.00 

P fluid  (Bar) 0.30 0.23 0.07 0.30 

Densitat fluid (kg/m3) 673.92 947.25 673.90 886.70 

P disseny (bar) 5.05 2.71 1.69 2.87 

T disseny (ºC) -13.71 190.20 200.40 -3.91 

Gruix cos (mm) 5.00 3.00 6.50 3.50 

L/r 10.00 10.00 10.00 10.00 

Gruix fons (mm) 8.00 5.00 7.50 5.50 

H cilindre (m) 4.55 2.56 1.42 3.54 

H toriesferic (m) 0.47 0.47 0.29 0.48 

Pes paret tanc (kg) 858.49 289.64 161.49 483.83 

Pes fons (kg) 69.41 43.56 14.02 51.14 

PES TOTAL EQUIP (kg) 997.32 376.76 189.52 586.11 

Volum fluid (m3) 7.85 9.56 0.56 16.59 

Pes equip operació (kg) 6285.22 9435.69 564.23 15294.87 

%Ompilment 84.16 40.74 70.85 84.61 

Àrea humida (m2) 21.21 11.78 2.20 17.04 

Pes molecular (kg/mol) 17.03 70.40 17.03 94.06 

calor vap (kJ/mol) 22.56 43.38 22.31 42.59 

Qfoc (KJ/h) 1709575.93 1055759.36 266587.45 1429114.71 

Cabal vapor (m3/h) 81050.38 12804.17 12783.30 15273.20 
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Taula 2.Paràmetres i resultats de les característiques dels tanc pulmó. 

Item T-701 T-705 T-702 T-704 T-703 

Temps de residència (h) 0.017 0.02 0.02 0.02 0.02 

relació H/D 3.000 3.00 3.00 3.00 3.00 

Cabal  d'entrada (m3/h) 4502.394 1340.54 610.63 3206.51 117.59 

V tanc (m3) 25.012 5.36 4.89 17.10 0.94 

D extern(m) 2.000 1.50 1.30 1.95 0.75 

Htanc 6.000 3.90 3.90 5.85 2.25 

P operació 11.000 11.00 1.00 1.00 1.00 

P fluid  (Bar) 0.343 0.26 0.28 0.41 0.12 

Densitat fluid (kg/m3) 700.000 900.00 1000.00 860.00 1000.00 

P disseny (bar) 12.477 12.38 2.83 3.10 2.47 

T disseny (ºC) 385.000 150.00 65.00 -40.00 15.00 

Gruix cos (mm) 12.000 8.50 3.50 4.50 2.50 

L/r 10.000 10.00 10.00 10.00 10.00 

Gruix fons (mm) 21.000 16.00 5.00 6.50 4.00 

H cilindre (m) 4.965 2.95 2.96 4.84 1.50 

H toriesferic (m) 1.035 0.95 0.47 0.51 0.38 

Pes paret tanc (kg) 2987.757 942.13 390.52 1095.64 94.21 

Pes fons (kg) 320.584 137.35 43.56 100.68 15.47 

PES TOTAL EQUIP (kg) 3628.926 1216.82 477.64 1297.01 125.14 

Volum fluid (m3) 15.333 5.01 5.08 15.10 0.97 

Pes equip operació (kg) 14362.189 5725.12 5554.64 14282.93 1097.10 

%Ompilment 132.694 77.80 70.88 93.05 53.23 

Àrea humida (m2) 31.416 13.67 13.67 30.47 3.93 

Pes molecular (kg/mol) 166.000 166.00 18.00 134.00 18.00 

calor vap (kJ/mol) 36.000 36.05 22.50 41.40 22.50 

Qfoc (KJ/h) 2359713.630 1192395.95 1192395.95 2301506.07 428869.85 

Cabal vapor (m3/h) 22456.139 11330.72 55135.85 21197.85 19830.75 
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11.3. Decantador. 

11.3.1. Disseny funcional. 
 

Per tal d’obtenir una bona separació, s’utilitza el mètode de decantació per densitats, aplicat a 

la sortida del destil·lat de la segona columna de separació (C-302), on s’introdueix al 

decantador (D-401) el corrent condensat procedent del condensador, el qual consisteix en una 

dissolució aquosa, que conté anilina i amoníac.  

-L’objectiu d’aquesta decantació és separar l’anilina de l’aigua, les quals són parcialment 

miscibles i formen un azeòtrop que dificulta la separació, obtenint llavors una concentració 

molt baixa d’anilina, la qual és el producte d’interès i per tant s’ha decidit afegir aquest 

sistema de separació addicional.  

Per a fer-ho, s’opera a una temperatura inferior als 60 ºC per tal de no dificultar la separació 

per densitats, ja que si la temperatura és molt elevada, els dos components serien totalment 

miscibles.  

S’han realitzats els balanços de matèria pertinents per a l’obtenció d’un 96-98% d’anilina pel 

fons del decantador, ja que aquesta és més densa a diferència dels altres components 

presents.  

Es dimensiona el decantador per a poder obtenir aquesta separació desitjada i poder extreure 

únicament anilina, la qual es retornarà a la columna com a un reflux.  

 

11.3.1.1.- Càlculs emprats per al disseny del decantador. 

 

A continuació, s’explicaran les càlculs que s’han usat pel dimensionament del decantador. 

Per començar s’ha de calcular el temps de retenció del decantador, és a dir, el temps que la 

mescla restarà dins del recipient. 

Per calcular-ho, s’utilitzarà la següent equació: 

𝑡𝑅 =
100 ∗ 𝜇𝐴
𝜌𝐵 − 𝜌𝐴

  (𝐸𝑞. 3.1) 
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On: 

𝜇𝐴: Viscositat del líquid més lleuger (Cp) 

𝜌𝐴: Densitat del líquid més lleuger (Kg/m3) 

𝜌𝐵: Densitat del líquid pesant (Kg/m3) 

 

Dels components a separar, l’aigua és el més lleuger sortint per la part superior del 

decantador, i l’anilina el més pesant sortint per la part inferior del recipient. 

 

𝜇𝐻20 = 1,375 𝐶𝑝 

𝜌𝐴𝑛𝑖𝑙𝑖𝑛𝑎 = 1037 𝐾𝑔/𝑚3 

𝜌𝐻20 = 1020 𝐾𝑔/𝑚3 

 

Tot seguit, es calcula el volum que tindrà el decantador. 

𝑉 = 𝑡𝑅 ∗ 𝑄   (𝐸𝑞. 3.2) 

On: 

-𝑄 és el  cabal volumètric a l’entrada del decantador (m3/h) 

-𝑉 és el volumen total del decantador (m3) 

 

Per últim, s’han de calcular les dimensions del decantador. 

Alhora de realitzar el càlcul del dimensionament, s’ha considerat una relació 

longitud/diàmetre*2 de 4 per tal de maximitzar al màxim el límit de fase.  

 

𝐷 = 4 ∗ 𝐿  (𝐸𝑞. 3.2) 

Si és té en compte la geometria del decantador horitzontal s’obté: 
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𝑉 =  
𝜋

4
 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿  (𝐸𝑞. 3.3) 

On: 

-𝐷 és el diàmetre del decantador (m3) 

-𝐿 és la longitud del decantador (m) 

 

Aïilant l’anterior equació s’obtenen els valor de longitud i diàmetre respectivament: 

𝐷 =  
𝑉 ∗ 4

4 ∗ 𝜋
 

 

11.3.2. Disseny físic del decantador. 
 

El disseny físic del decantador s'ha fet mitjançant les indicacions del codi ASME, com si es 

tractés d'un recipient cilíndric, amb un fons cònic. la relació Longitud diàmetre emprada ha 

estat de 0.25, essent el diàmetre del recipient 10 vegades superior a la altura, per tal de que la 

velocitat del fluid faci factible la decantació com ja s'ha explicat a l'apartat 3.1. 

Les equacions utilitzades són les mateixes que a l'apartat 1 per al disseny mecànic dels tancs. 

La única diferència és que el fons inferior en comptes de toriesfèric s'ha considerat cònic, amb 

un angle igual a 20º. 
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Figura 4. Càlcul del gruix de un fons pla. 

 

Els resultats obtinguts es poden veure a la fixa corresponent, al bloc 2 d'equips. 

 

11.4.Disseny de les columnes 
 

Les columnes de la planta són columnes de separació mitjançant rectificació, aquest tipus de 

separació és emprada per separar mescles mitjançant evaporació i condensació. 

Els disseny de les columnes es fa en quatre etapes; 

 - Aproximació de les condicions d’operació y càlcul dels paràmetres teòrics de  la 

 columna mitjançant shortcut. 

 -Selecció de les condicions  d’operació mitjançant el mètode rigorós 

 -Disseny i dimensionament intern mitjançant el complement del hysys tray sizing 

 - Disseny del recipient i parets de les torres a partir del codi ASME. 
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11.4.1.Aproximació de les condicions d’operació. Mètode “Short cut” 
 

Per tal d’aconseguir la separació desitjada, es seleccionen les condicions d’operació i el 

dimensionat, tenint en compte la despesa energètica que pot implicar dur a terme aquesta 

operació.  

 

11.4.1.1. Primera separació, destil·lació i recuperació de l’amoníac 

 

1.- En aquest cas, la primera columna (C-301) treballa a 2 bars i es troba a continuació  de la 

sortida del reactor (R-201) i de la turbina (Tb-301), els quals treballen a unes  temperatures 

molt elevades. 

 

Per tant, s’augmenta la pressió de la columna per no haver-ne de disminuir la temperatura a 

l’entrada d’aquesta, amb altres equips que comportin una despesa  energètica. També s’escull 

treballar amb una  temperatura al condensador més elevada, sortint el fluid de procés 

(amoníac pur) en estat gas, ja que no es necessita refredar tant, i en aquest sentit també 

s’obté un estalvi en la despesa energètica.  

 

2.- L’objectiu d’aquesta columna és separar el màxim d’amoníac possible per tal de recircular-

ho a l’entrada del procés i així el requeriment necessari de l’aliment d’entrada d’amoníac sigui 

menor. S’obté una bona separació sense tenir un número elevat d’etapes tòriques. 

 

3.- A partir del mètode Short cut es pot fer una aproximació pels valors del número d’etapes 

teòriques i el reflux mínim.  

 

En la primera columna s’ha obtingut un reflux de 1.5 vegades el reflux mínim i les etapes 

tòriques necessàries, un número baix, ja que la separació es dóna de seguida pel fet de tenir 

l’amoníac com a  component majoritari, tenint una volatilitat molt elevada i el punt d’ebullició 

més baix. 

  

4.- A l’hora de simular les columnes, s’han obtingut els cabals i la composició de destil·lat i 

residu amb uns valors aproximats, els quals més endavant s’utilitzaran per a fer un càlcul 
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rigorós  i una optimització de les etapes reals, ja que amb el Short cut estem obtenint valors 

aproximatius.  

El procediment explicat per a l’obtenció de les condicions d’operació de la columna, s’ha 

realitzat per a cada cas específic de cadascuna d’elles. 

 

 

11.4.1.2. Segona separació, deshidratació. 

 

1.- En aquest cas, la segona columna (C-302) treballa a pressió atmosfèrica i es troba a 

continuació de la sortida de la primera columna (C-301).  S’introdueix el fluid de procés, 

provinent del residu de la columna anterior, a una temperatura de 59,88ºC i una pressió 

superior a la de l’actual, produint una variació de la pressió. 

 

 

2.- L’objectiu d’aquesta columna és deshidratar, ja que tenim un alt contingut d’aigua i 

separar-ne el possible de l’anilina, amb la qual forma un azeòtrop, i això perjudica a l’hora de 

dur a terme la separació. Per tant, per aconseguir concentracions més elevades del nostre 

producte d’interès, s’utilitza un mètode de separació amb una destil·lació convencional i l’ajut 

d’un decantador per gravetat.  

 

La columna consta d’una destil·lació atmosfèrica, adaptada per a donar un destil·lat per caps, 

que és essencialment l’azeòtrop d’aigua-anilina, i per cues, un residu que és una mescla de 

fenol-anilina lliure d’aigua. 

 

El vapor extret per caps, condensa al condensador, i s’obté una mescla aquosa on l’aigua i 

l’anilina són lleugerament miscibles a temperatures més baixes. Aquesta, s’introdueix a un 

decantador, per tal de separar l’anilina de l’aigua mitjançant la diferència de densitats (sent 

l’anilina més pesada que l’aigua), mètode que s’ha de dur a terme a una temperatura inferior 

als 60ºC . L’anilina separada es retorna a la columna com a reflux. 

 

3.- En la segona columna s’ha obtingut un reflux de 1.5 vegades el reflux mínim i les etapes 

tòriques necessàries. 
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11.4.1.3. Tercera separació, recuperació i recirculació de l’amoníac 

 

1.- La tercera columna (C-401) treballa pressió atmosfèrica i rep el fluid procedent del 

decantador, on s’hi ha separat la major part d’anilina, quedant aigua i amoníac amb poca 

quantitat d’aquesta. 

 

La temperatura al condensador és més elevada, sortint el fluid de procés (amoníac pur) en 

estat gas, ja que aquest no es refreda tant, proporcionant un estalvi de la despesa energètica 

que comportaria condensar aquest destil·lat.  

 

2.- Per a poder tractar aquest corrent d’aigua, abans s’ha d’eliminar la major part d’amoníac 

possible i així recuperar-lo per a la seva utilització com a matèria primera del procés.S’obté una 

bona separació sense tenir un número elevat d’etapes tòriques. 

 

3.- En aquesta columna s’ha obtingut un reflux de 2 vegades el reflux mínim i un nombre 

d’etapes necessàries per a poder separar gran part de l’amoníac contingut, en aquest cas un 

cabal molt més petit al del primer cas.  

 

11.4.1.4. Quarta separació. Fenol i anilina. 

 

1.- En aquest cas, es tracta de la última columna del procés (C-302), la qual  treballa  al vuit, 0,7 

bars de sobrecarrega. S’introdueix el fluid de procés, provinent del residu de la columna 

anterior, contenint la mescla de fenol-anilina lliure d’aigua i un baix contingut en impureses ( 

difenilamina i trifenilamina). 

 

 

2.- L’objectiu d’aquesta columna és poder trencar l’azeòtrop format per l’anilina-fenol, i 

obtenir un producte per caps amb una concentració propera a la puresa d’anilina, producte 

d’interès en aquest procés. 

S’utilitza una destil·lació fraccionada de l’esmentada mescla variant la pressió en la destil·lació, 

ja que l’azeòtrop es veu influenciat sota aquesta variable, i aconseguint que es pugui dur a 

terme la destil·lació pel fet de canviar la concentració que conté l’azeòtrop i ser diferent a la 
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concentració que conté la mescla.  El corrent obtingut per cues conté una quantitat molt petita 

d’impureses, obtenint una puresa del 99,5% per caps d’anilina. 

3.- En la quarta columna s’ha obtingut un reflux de 1.5 vegades el reflux mínim i les etapes 

tòriques necessàries per a dur a terme aquesta última separació. 

 

11.4.2. Selecció dels paràmetres d’operació. Mètode Rigorós. 
 

Pel càlcul dels paràmetres s’ha emprat el mètode rigorós a partir del programa Aspen Hysys de 

simulació de processos químics. S’ha escollit el fluid package NRTL ( Non Random TwoLiquids), 

per a poder representar el comportament de les diverses fases, en aquest cas líquid i vapor, 

segons el valor de les variables termodinàmiques i composició. Aquest conté un rang ampli per 

al punt d’ebullició dels components que formen el sistema i capaç de representar l’equilibri 

vapor líquid, liquid-liquid, i vapor-liquid-liquid (EVL, ELL,EVLL) 

Simulant les columnes de rectificació s’han calculat les concentracions i els cabals per al 

destil·lat i el residu ( satisfent i mantenint els balanços de matèria ), la temperatura al llarg de 

tota la columna, i s’han optimitzat les etapes necessàries reals, a partir dels valors aproximats 

calculats amb el mètode explicat anteriorment Short cut. 

Aquest procés s’ha realitzat per a la simulació de cadascuna de les columnes de la planta de 

procés ANILINE. 

 

11.4.3.Disseny del dimensionament intern. 
 

Mitjançant el complement del Hysis “tray sizing” s'han fet els dissenys interns de les columnes. 

Segons les característiques de cada separació,  s'ha escollit el tipus de columna més adient, ja 

sigui de plats o empacada, segons el cabal i les condicions d'operació de cada columna. 

A la primera i ultima separació s'han escollit columnes de plats, però en la segona i tercera de 

rebliment, degut a que es donava molta pèrdua de càrrega si el dimensionament intern era per 

plats. 
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A més, per a líquids corrosius una columna de rebliment serà més econòmic que l'equivalent 

en plats tot i que la neteja del rebliment per possibles incrustacions pot provocar problemes, i 

aquest s'haurà d'anar canviant. 

 

11.4.3.1. Columnes de Rebliment. 

 

Com es pot veure a la figura 3, les columnes de rebliment tenen una distribució 

específica, els  quals es defineixen a continuació. 

Degut a que els diàmetres dels empacats són diferents s'han incorporat uns 

distribuïdors de vapor a l' estretament i una placa de xoc en la paret de la sortida del vapor per 

tal d'evitar la corrosió d'aquesta degut a la corrosivitat d'aquestes zones. 

 

 

 

Figura 3.Respresentació de les parts d'una columna de rebliment. 

 

On;    1. Capçal toriesfèric 

    2.Distribuïdor de líquid 

    3.Part inferior distribuïdor 

    4.Llit de rebliment 

    5.Col·lector de líquid 

    6.Re-distribuïdor de líquid 

    7.Llit de rebliment 

    8.Suport del llit de rebliment 
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    9.Boca d’entrada de vapor 

    10.Boca de retorn de reflux 

    11.Embornal. 

 

 

Elecció dels components de la columna de rebliment: 

-Empacat: Per tal d'escollir el rebliment adequat, s'han donat diferents rebliments 

segons les característiques de la mescla com són temperatura i corrosió, i s'ha escollit aquell 

que donava un diàmetre més petit. A part s'ha tingut en compte aconseguir una caiguda de 

pressió dintre de lo permès, essent aquest fins a 0.80kPa/m a baixes pressions , i de fins a 0.49 

per a separacions al buit.  Per tal de fer la resolució en el tray  sizing, s'estableix un percentatge 

d'inundació màxim del 80%. 

- HETP: A més s'ha contemplat també L'HETP donat que segons l'altura equivalent a 

plat teòric, s'obtindrà una altura de la columna determinada. Aquesta s'ha calculat com a 

aquest valor multiplicat per el numero d'etapes teòriques obtingudes mitjançant el mètode 

rigorós. Un cop obtingut el resultat s'ha aplicat un factor de seguretat d'1'1 per tal de sobre 

dimensionar l'equip. 

-Suports del rebliment: A la part superior de la columna, es troba un limitador que 

limita el pas del rebliment per tal de que aquest no pugi sobreeixir,   i també  un suport a la 

part baixa que aguanta el pes d'aquest, de la mateixa manera que per al rebliment s'han anat 

provant diversos suports al tray sizing. 

-Distribuïdor de líquid: Es decideix la instal·lació de distribuïdors per tal d'evitar que 

l'aliment líquid es redistribueixi uniformement per la columna, la distancia entre aquest 

element i l'empacat és de 45 cm  de tipus esprai en l'alimentació i d'orificis en el condensador. 

-Distribuïdor de vapor: igual que en el cas del líquid per a una entrada de vapor 

uniforme en el reboiler, s'instal·len distribuïdors de vapor, com ja s'ha citat anteriorment a 

més s'instal·la una placa de xoc en la paret frontal de la entrada de vapor per tal de limitar la 

corrosió degut al tipus de mescla. La distancia a la que es col·loca respecte de l'empacat es al 

igual que en el distribuïdor del líquid a uns 40 cm de distancia. 

-Eliminador de boires, desnebulitzador o Demister: s'instal·len aquestes malles per tal 

d'eliminar gotes de líquid presents en el vapor, per tant l'alçada total de la columna serà 

l'alçada calculada més el gruix del Demister. 
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-Embornal: És un depòsit que limita el pas del líquid que cau del rebliment i fà que 

aquest es pugi recircular cap el reboiler. Segons bibliografia aquest a de garantir un temps de 

residència major a un minut per tal que el volum de líquid a recircular sigui suficient. 

 

 11.4.3.2. Primera i quarta separació, destil·lació i recuperació del NH3 

 

Per tal de procedir al disseny de les columnes de plats, es segueix el mateix 

procediment emprat en el apartat 2.3.1. El complement del hysis dóna el numero de plats, el 

gruix d'aquets, l'altura i diàmetre de cadascuna de les columnes. 

 

11.4.4. Càlcul del dimensionament mecànic. 
 

Per tal de calcular el gruix i pes de les torres s’ha seguit el codi ASME.El procediment emprat és 

el mateix que l'aplicat a apartat 1 d'aquest mateix document, tenint en compte que, en la C-

501 la pressió de treball es de 0.7 bar i el dimensionament del gruix s'ha fet tan a pressió 

interna com a externa i s'explica a continuació, aparat 4.4.1. 

 11.4.4.1.Dissey de la columna amb pressió de treball de 0.7 bar 

 

 Per tal de poder realitzar el disseny mecànic d'aquesta columna, el gruix de les parets 

s'ha de dissenyar tant a pressió interna com a externa, degut a que la pressió a l'interior del 

tanc és inferior a la atmosfèrica i de no esser així aquesta columna sofririauna deformació a 

causa de la força exterior, a més també s'ha de tenir en compte que el fluid de procés exerceix 

també una pressió a l'interior de la columna, per tant el guix  de aquesta columna es fa per 

que aguanti tan pressió externa com interna. 

 

 11.4.4.1.1. 1. Disseny a pressió interna.  

 

 A partir de la equació (27) i (28) es fa el càlcul del gruix de la paret cilíndrica i dels fons 

toriesfèrics respectivament donant com a resultat 3.8mm i 5.2mm. que s'arrodoneix a 4 i 5 per 

tal de respectar els gruixos estàndards. 
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11.4.4.1.2. Disseny a pressió Externa. 

 

En aquest cas per tal de determinar la pressió que és capaç de aguantar la torre s'utilitza la 

equació (37) i (38) per al cos cilindris i els fons  toriesfèrics respectivament. 

Pa =
4 · B

3 ·
Do

t

  Eq.  37 Pa =
B
R

t

 Eq.  38  

On;         

    Per a la equació (37): 

  -Do/t és el diàmetre intern de l'equip entre el gruix suposat  

  -B és un paràmetre que es troba mitjançant les figures 4 i 5  a partir de A  

  que es calcula com la relació entre L/Do i Do/t essent L = llargada del   

  cilindre del tanc+ 1/3 de l'alçada de cada fons. 

 

  Per a la equació (38) 

 

-
R

t
=

 Do +2·t 

t
 Eq.(38.1) A =

0.125

R/t
  Eq.(38.2) 

 

Figura 4. Correlacions grafiques per trobar coeficient B a partir de A. 
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Figura 5. Correlacions gràfiques per trobar A a partir de L/Do. 

 

Es procedeix mitjançant un procés iteratiu en el qual se suposa un valor del gruix de la paret i 

es comprova si aquest gruix és capaç de suportar la pressió externa. S'ha de aconseguir que el 

valor de la equació (37) s'apropi a la unitat, ja que si és major el gruix del tanc estarà 

sobredimensionat i si és menor , la torre no aguantarà la pressió externa. Per tal de començar 

a iterar se suposa el gruix calculat a l'apartat 2.4.1.1, així es corrobora si és del cert que també 

serveix per aguantar la pressió externa. 

Així dons per: 

 -Paret cilindrica:  

 Amb un gruix=4 mm per a la paret cilíndrica  

    i essent 

 
 

 
Do

t
= 750

L = 4997.329 m
A = 0.0002 

B = 2600

  

  S'obté una Pa de 4 bars. Amb un gruix com el necessari per aguantar la pressió estarà 

 sobredimensionat però és el gruix mínim per tal d'aguantar la pressió interna. 
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-Fons toriesfèrics: 

 Amb un gruix=5mm per als fons toriesfèrics que és el mínim requerit per aguantar la 

 pressió  externa i 

    i essent   

𝑅

𝑡
= 602

𝐴 = 0.000207
𝐵 = 2500

  

 

   s'obté que els fons es capaç d'aguantar una pressió de 4.15 bars. 

 

 

11.5.Bescanviadors de calor. 
 

Tot els bescanviadors de calor presents a la planta s’han calculat mitjançant el programa Aspen 

Shell and Tube Exchanger. 

Tots, són del tipus carcassa i tubs, deguts a que són utilitzats freqüentment a la industria 

química, s’hi torben en un amplia gama de mides, poden treballar a un rang ampli de 

temperatures i pressions i a més són econòmics i de fàcil neteja. 

L'oli tèrmic utilitzat ha estat el Dowtherm J per a un rang de temperatures de - 80ºC a 315ºC i 

per temperatures superiors s'ha utilitzat l'oli tèrmic A. 

S’han tingut en compte diversos paràmetres de disseny com són: 

-Localització del fluid de procés en d'intercanviador: El fluid refrigerant o escalfador passarà 

per carcasses o tubs segons si es tracta d'un condensador, un reboiler, un cooler o un heater. 

-Caudals de vapor gran passaran per carcassa degut a que hi ha més espai disponible a no ser 

que el fluid de procés sigui corrosiu, en aquest cas passarà per tubs per tal de limitar la 

corrosió en cas de necessitar una neteja o un canvi del feix de tubs i així sigui més fàcil 

realitzar-lo. 

-Sempre i quan el fluid estigui a alta pressió circularà per tubs. 
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-Com s'ha comentat anteriorment, si el fluid presenta partícules, petites impureses, o són 

fluids corrosius circularan per carcassa degut a que d’aquesta manera s'evitarà la possible 

obstrucció i serà més fàcil la neteja. 

-Sempre i quant la temperatura del fluid sigui molt elevada es passarà per tubs, evitant així una 

més alta pèrdua de calor i es reduiran els costos d'aïllament. 

-A més, tots els equips on el fluid que circula per carcassa té una temperatura diferent a la 

Temperatura ambient se'ls hi ha incorporat un aïllament tèrmic bàsicament per dos motius:   

 -Limitar 'intercanvi de calor amb l'exterior i per tant limitar la pèrdua d'aquesta 

 -Protegir als operaris de la planta dels possibles danys soferts degut a la exposició 

 directa amb la superfície de l' intercanviador. 

S’han contrastat les velocitats típiques i les caigudes de pressió amb les resultants al programa 

per tal de comprovar el bon funcionament de d'intercanviador dissenyat, aquestes velocitats 

es mostren a les taules 3 i 4 per les caigudes de pressió i les velocitats típiques respectivament. 

Un factor a tenir en compte és que la carcassa dels condensadors i reboilers no és la mateixa 

que en un intercanviador convencional, per tan la velocitat típica del fluid per carcassa a estat 

un factor no limitant en referència a la taula 4. Es contempla també una relació entre la 

longitud i el diàmetre d’aquest d’uns 4 fins a 6. 

 

Taula 3. Caiguda de pressió màxima permesa en un bescanviador de calor. 
 

GASOS I VAPORS A ALTA PRESSIÓ 35-70 KPA 

GASSOS I VAPORS A BAIXA 
PRESSIÓ 

15-35 KPA 

GASOS I VAPORS A PRESSIÓ 
ATMOSFÈRICA. 

3.5-14 KPA 

VAPORS AL BUIT >3.5 KPA 
LIQUIDS 70-170 KPA 

 

 

Taula 4. Velocitat de circulació típica per carcassa i tubs en bescanviadors. 

LIQUIDS TUBS 1-4 m/s 

 CARCASSA 0.1-1 m/s 

VAPORS TUBS 10-30 m/s 

 CARCASSA 5-10 m/s 
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Exemple de càlcul d'un bescanviador de calor, E-302: 

1. Donat a que és un Reboiler, el fluid que condensa ha d'anar per carcassa, en aquest cas el 

fluid de procés. A més, al ser un fluid amb propietats corrosives ha de esser així. També es 

decideix una disposició vertical de l'equip. 

2. S'introdueix el cabal que entra a l' intercanviador.; 6.36 kg/s. Aquest cabal s'ha calculat fent 

prèviament el diagrama de flux amb el software Hysys, igual que la composició, la temperatura 

i la pressió de treball tal i com s'explica en l'apartat 2, on s'ha utilitat també per al 

dimensionament de les columnes. 

3. S'introdueix la temperatura d'entrada del fluid de procés (-12ºC), la Temperatura a la que ha 

de sortir de l' intercanviador (60ºC) i la pressió de treball (2 bar). Extretes totes les dades del 

disseny funcional de les columnes mitjançant Hysis. 

4. S'introdueixen les característiques del corrent fred i del corrent calent, en aquest cas el fluid 

fred o fluid de procés té una composició molar de 0.0029 de fenol, 0.9930 d'anilina i 0.004 de 

difenilamina. El corrent calent és l'aigua.  

5. Es calculen les propietats de cadascun dels corrents. 

6. Per últim es calcula el resultat i es comprova que tant la velocitat dels tubs com la de 

carcassa estigui dintre dels paràmetres típics tabulats a la figura 7 de la mateixa manera que la 

caiguda de pressió calculada estigui dintre del rang de la permesa. 

7. Per últim es comprova que la calor bescanviada que calcula el software correspon amb la 

calculada prèviament al Hysys  amb un error del 5% com a molt. 

8. Si la relació entre L/D no esta dintre del rang de 4 a 6 es limita la longitud del bescanviador 

posant com a paràmetre de procés, que la velocitat per tubs, en aquest cas de l'aigua, ha de 

romandre en el rang de entre  1 i 4 m/s. 
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Figura 7. Full de resultats del software Aspen Shell and Tube Exchanger per al E-302. 
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11.6.Serveis de la planta. 

11.6.1 Requeriments de fluid tèrmic. 
 

Per tal de mantenir les temperatures desitjades a la planta, s'utilitzen intercanviadors de calor 

de calor. Aquests equips funcionen amb oli tèrmic de dos tipus, Dowtherm A i Dowtherm J i 

també funcionen amb aigua,segons a la temperatura a la que es vol escalfar o refredar. 

 

 A la taula 5 es classifiquen els equips segons el tipus de fluid refrigerant o escalfador que s'ha 

utilitzat. Donat que l'oli tèrmic Dowtherm A es congela a 12ºC, per a temperatures inferiors a 

aquesta s'utilitza el Dowtherm J, mentre que per a temperatures superiors a 315ºC , on no es 

recomanable l'ús d'aquest oli, s'utilitza el primer. Per a temperatures intermèdies i sempre que 

s'ha pogut s'ha utilitzat l'aigua degut a que és un fluid més fàcil manipulable i més barat. 

 

S'han d'instal·lat depòsits d'expansió per tal de que les expansions i compressions de l'oli 

tèrmic, degudes als canvis de temperatura o afectin a l'equip de contenció. 

Taula 5. Característiques funcionals de cadascun dels bescanviadors. 

Item Fluid tèrmic Te fluid 

procés 

(ºC) 

Ts fluid 

procés 

(ºC) 

Te Fluid 

tèrmic 

(ºC) 

Ts fluid 

tèrmic 

(ºC) 

Requeriment 

(kg/s) 

KW 

Hysis 

KW 

Calculat 

E-201 Dowtherm A -21 370 390 370 120 6282.1 6000 

E-202 Dowtherm A 46 370 390 380 96 2524.5 2400 

E-304 Dowtherm A 183.5 183.6 390 380 377 9929 9425 

E-502 Dowtherm A 284.9 285.5 390 380 246 6482.5 6150 

Reactor Dowtherm A 390 370 369.9 390 0.1361 - 7.71 

Reactor Dowtherm A 140 150 369.9 140 0.4655 - 59.44 

E-501 Dowtherm A 171 170.3 140 150 335 6470 6365 

E-402 Dowtherm A 18.06 91.74 390 380 36 960 900 

E-301 Dowtherm J -18.71 -18.71 -45 -35 491 12371 7856 

E-303 Dowtherm J 101 11.4 -45 -35 214 3135 2996 

E-401 Dowtherm J -33.7 -33.71 -45 -35 61 1019.7 976 

E-302 Aigua -12 60 70 65 131 2757.4 2751 

E-504 Aigua 285.5 60 10 20 0.144 6.1 6.04512 

E-503 Aigua 170 25 10 20 16.375 687 655 

E-403 Aigua 91.24 25 10 20 2.754 115.5 115.668 

Serpenti 

tancs 

Aigua 50 50 70 65 2.16 - 45.144 

Aigua 

sanitaria 

Aigua 20 60 70 65 36.46 - 761.92 
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A més, per tal de fer factible la manipulació del refrigerant, s'ha fet un balanç d'energia per tal 

de veure quina serà la temperatura a la que es queda el fluid tèrmic desprès dels equips, En 

especial del reactor que és l'únic en que tant temperatura d'entrada i sortida és diferent de les 

altres.  

 

11.6.1.1.Balanç energètic del fluid tèrmic en el reactor. 

 

Per a l’oli de refrigeració que entra al reactor s’ha establert una temperatura de 340 °C, i a la 

planta es disposa únicament d’oli a 140 °C i a 390 °C, per això a l’entrada del reactor es 

barrejaran dos corrents d’oli a les temperatures disponibles per a aconseguir un corrent a la 

temperatura desitjada. 

Per aquest motiu s’ha procedit a realitzar un balanç d’energia per a conèixer els cabals 

necessaris d’oli a cada temperatura disponible. La calor guanyada per l’oli a 140 °C per arribar 

a 340 °C és 𝑄1, i la calor perduda per l’oli a 390 °C per arribar a 340 °C és 𝑄2. Igualant aquestes 

dues calors s’han calculat el cabals necessaris. 

𝑄1 = 𝑄2 

Detalladament es pot escriure: 

𝑚1 · 𝐶𝑝1 · 𝛥𝑇1 = 𝑚2 · 𝐶𝑝2 · 𝛥𝑇2 

On: 

 𝑚1 és el cabal d’oli a 140 °C en kg/s. 

 𝐶𝑝1 és la mitjana aritmètica entre les calors específiques de l’oli a 140 °C i 340 °C en 

 kJ/kg/°C. Això implica que s’està considerant que la calor específica de l’oli en aquest 

 rang de temperatures varia linealment amb la temperatura. 

 𝛥𝑇1 és la diferència de temperatura entre el cabal d’oli a 140 °C i la temperatura final 

 desitjada de 340 °C en °C. 

 𝑚2 el cabal d’oli a 390 °C en kg/s. 
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 𝐶𝑝2 és la mitjana aritmètica entre les calors específiques de l’oli a 390 °C i 340 °C en 

 kJ/kg/°C. Això implica que s’està considerant que la calor específica de l’oli en aquest 

 rang de temperatures varia linealment amb la temperatura. 

 𝛥𝑇2 és la diferència de temperatura entre el cabal d’oli a 390 °C i la temperatura final 

 desitjada de 340 °C en °C. 

Utilitzant l’anterior equació i la que segueix: 

 

𝑚2 =  𝑚𝑓 −𝑚1  

 

On: 

 𝑚2 és el cabal d’oli a 390 °C en kg/s. 

 𝑚𝑓  és el cabal d’oli a la temperatura desitjada que s’ha establert que ha d’entrar al 

 reactor per a refrigerar-lo. 

 𝑚1 és el cabal d’oli a 340 °C. 

S’ha deduït la següent: 

𝑚1 =
𝑚𝑓 · 𝐶𝑝2 · 𝛥𝑇2

𝐶𝑝1 · 𝛥𝑇1 − 𝐶𝑝2 · 𝛥𝑇2
 

 

Amb aquesta última i la penúltima, i coneixent el cabal d’oli a 340 °C en kg/s que es vol 

aconseguir, es pot calcular fàcilment l’oli necessari a cada temperatura disponible. 

 

Per tal que els circuits d'oli no es descompensin, la sortida dels olis en cabal màssic que entra, 

ha de ser igual a la que surt en cadascun dels equips. És a dir, si han entrat 0.47kg/s de 

Dowtherm A de la caldera d'oli i 0.14 kg/s del mateix refrigerant procedent de la torre de 

refrigeració, per tal d'aconseguir la temperatura desitjada de refrigerant al reactor, hauran de 

tornar als respectius equips la mateixa quantitat. Aquest fet es controla mitjançant llaços de 

control i està explicat a l'apartat 6.10 del capítol 3 de control. 
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11.6.2. Caldera. 
 

Per tal de calcular la potencia necessària del procés, es fa mitjançant la equació (39) i es 

mostra un exemple de càlcul per al E-301. A més els kilowatts obtinguts mitjançant aquesta 

equació s'han comparat amb els obtinguts amb el software utilitzat per al disseny dels 

intercanviadors, donant una diferència mínima entre tots dos valors. 

 

Q = m · Cp ·  Ts− Te = 36.771 · 2.5 ·  380 − 360 = 1838.55 KW (39) 

 

On; 

 -Q és la calor requerida en Kw. 

  

 - m és el caudal màssic de refrigerant (kg/s), obtingut amb el software Aspen Shell and 

 Tube Exchange, com s'ha explicat a l'apartat 5. 

  

 - Cp és la calor específica del fluid tèrmic a la temperatura d'operació (kJ/kg·K) 

 

 -(Ts-Te)és la diferència de temperatures que experimenta el fluid tèrmic a la sortida i a 

 la entrada del bescanviador. 

 

El cabal necessari per al serpentins dels tancs, s'ha calculat a l'apartat 1.1.8 i el cabal de 

refrigerant necessari a l'apartat 9. 

 

Per tant la suma de les calors requerides per cada equip, seran els kilowatts necessaris  que 

s'hauran de transferir al fluid tèrmic i per tan es pot saber els requeriment de la caldera 

adequada per al procés. 

 

 

11.6.2.1. La caldera d'oli tèrmic Dowtherm A. 

 

Aquest equip requereix un total de 24.886 Kw per tal de poder-los transmetre al fluid. 

 La solució industrial trobada és una caldera de fluid tèrmic horitzontal multitubular d'alt 

rendiment de la empresa Babcock Wanson international, situada a Bilbao. 
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Aquesta caldera està composta d'una sèrie de tubs en paral·lel connectats als col·lectors, i a 

més està proveïda d'un aïllant de llana de roca d'alta densitat a més d'un revestiment exterior 

de protecció de làmines d'acer. 

A més aquesta caldera es capaç de treballar a 11 bars, segons la seva pressió de disseny, que 

és a la pressió que es té el fluid per tal de que a les altes temperatures d'utilització no es vegi 

afectat per un canvi d'estat. 

 

A La figuera 8 es mostren les característiques físiques de la caldera escollida.  

 

La eficàcia tèrmica d'aquesta caldera ronda el 92% gràcies a les superfícies d'intercanvi i al 

preescalfament de l'aire comburent a part d'esser una caldera certificada per la CE. 

 

El model escollit és de la sèrie EPC-H amb una potència tèrmica neta de 13.953KW. 

 Es decideix la instal·lació de tres equips, en comptes d'una sola caldera a la màxima potència 

tèrmica, degut a que si un dels bescanviadors deixés de funcionar, els altres dos serien capaços 

de seguir abastint el requeriment d'oli necessari. 

 

Un altre factor a tindre en compte és el caudal que pot tractar la caldera, en el que queda 

constància segons el fabricant, que podràdonar abast a les necessitats d'oli tèrmic requerides 

pel procés. 
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Figura 8. Característiques tècniques de la caldera escollida. 

 

 

 A més cada caldera tindrà un tanc d'expansió per tal de que no li afecten els canvis de la 

temperatura del fluid  i un tanc pulmó, calculats als apartats 2. 

 

11.6.2.2. Caldera d'aigua. 

 

Per el càlcul de la potència necessària de la caldera s'ha emprat el mateix que en l'apartat 

6.2.1. En aquest cas les necessitats d'aigua calenta per a escalfar els equips són de  170 kg/s 

d'aigua i una potència de 3558 Kw. 

 

A més s'ha tingut en compte les necessitats d'aigua sanitària per als treballadors de la 

empresa, contemplant 35L per treballador i dia, i que a l'acumulador ha d'estar a una 

temperatura superior als 60 graus per tal de que no hi pugin proliferar microorganismes 

capaços de produir patologies, tals com la legionel·la. Els requeriments de cabal s'han fet 

mitjançant el següent factor de conversió i el càlcul de la potencia necessària de la mateixa 

manera que en l'apartat 6.2.1. 

 

90Persones ·
35L

Persona · Dia
·

1Dia

24hores
·

1hora

3600s
·

1000kgd′H2O

1L H20
=

36.45kg

s
 

 

 

Es decideixen implantar dos calderes, amb la potència suficient per a que entre dues pugin 

abastir tot el requeriment d'aigua calenta. 
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El model escollit es el Prextherm T3G F de 4000KW fabricat per l'empresa Ferroli, que és una 

caldera d'aigua calenta d'aceramb caldera consta d'una alta eficiència energètica degut a que 

la combustió es pressuritzada  tres passes de fum i dos cambres de combustió i baixes 

emissions de NOx.La eficiència energètica torna a ésser del 92% i la pressió de disseny és de 6 

bars. 

 

El disseny d'aquesta caldera s'ha fet segons la directiva d'aparells de gas (2009/142 EEC) i 

equips a pressió directiva (97/23 EEC) certificada amb la CE. A les figures 8 i 9 es pot veure la 

forma i dimensions d'aquesta caldera, i a la figura 10 les dades tècniques facilitades per la 

empresa. 

 

Figura 8. Característiques físiques de la caldera. (1) 
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Figura 9. Característiques físiques de la caldera (2). 

 

 

 

 

Figura 10. Dades tècniques facilitades per la empresa. 
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11.6.3  Equip de fred per a l'oli Dowtherm tèrmic J. 
 

De la mateixa manera que s'ha calculat la potencia necessària en la caldera, es calcula la 

quantitat de calor, però en aquest cas que s'ha d'extreure. 

 

 A partir de la equació (39) es calculen els kilowatts necessaris que ha de treure l'equip de fred, 

i es busca la solució comercial més acurada, tenint en compte, el cabal de refrigerant a tractar, 

la temperatura de treball a la que està dissenyat l'equip, per tal de no tenir un consum molt 

elevat i  problemes amb els materials de construcció de l'equip. 

 

Amb un cabal a tractar de 766 Kg/s i una potència de 11828 Kw s'escull el model GEA Grasso 

LT-XD d'un compressor de l'empresa GEA refrigeration Technologies, aquest model té una 

capacitat neta de 5828 KW de potència i es decideixen instal·lar  3 equips per tal d'assegurar la 

demanda de fred en el cas que un s'espatllés. A la figura 11 es poden veure les característiques 

físiques d'aquest equip. 

 

Aquest equip en concret avarca un ampli rang de temperatures, i té una gran eficiència en la 

calor bescanviada, un 95%. 

 

 

Figura 11. Característiques físiques de l'equip de fred. 
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11.6.4. Torre de refrigeració per a l'oli Dowtherm tèrmic A. 
 

A partir de la equació (39) i el mateix procediment citat anteriorment s'arriba a la conclusió de 

que el cabal necessari a tractar és de335kg/s i es necessita dissipar una calor equivalent a  

6424 KW. 

 

Per tal de complir amb els requisits s'escull  el model RMA 810 de la empresa Telva, que és una 

torre de refrigeració de circuit tancat, fabricat en xapa d'acer amb ventiladors axials 

directament acoblats al motor de baix consum.  

 

Aquesta torre permet refredar directament fluid diferents de l'aigua, com és el cas de l'oli, 

també emulsions olioses, aigua glicolada o simplement aigua pura. 

 

 

 

Figura 12. Esquema Torre de refrigeració. 

 

 

Es necessitaran tres torres de 2070Kw de potencia, i s'instal·larà una més per tal de que no 

treballin al màxim rendiment, a més, en cas s'avaria es pogués abastir les necessitats del 

procés. 

 

La instal·lació de quatre equips s'ha pres definitivament,ja que, la mateixa empresa, ha arribat 

ha instal·lar d'aquest model 24 equips en sèrie per assolir una potencia de casi 40MW, cosa 

que fa que la elecció es consolidi.  Tenint també en compte que els requeriments energètics de 

la planta d'anilina es veuen incrementats exponencialment,degut a les necessitats de 

recirculació d'amoníac i la seva conseqüent condensació. 

 

A les figures12,13 i 14 es mostren les característiques físiques de cadascun dels equips. 
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Figura 13. Característiques d'operació de la torre de refrigeració segons el model escollit. 

 

 

 

Figura 14.Dimensions de la torre de refrigeració segons el model escollit. 
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11.6.5.Torre de refrigeració D'aigua. 
 

Per al disseny de la torre de refrigeració s'escull el mateix procediment emprat en l'apartat 6 

apartat a partir de la equació (39). 

 

El cabal d'aigua que s'ha de refrigerar és de 32.66 kg/s i la potència de dissipació necessària és 

de 776.71 KW. 

 

S'escull una torre de refrigeració de circuit obert EWB 2766 de la empresa EWK equipos de 

refrigeración, S.A. donat que tenen un baix consum elèctric, són de fàcil neteja i 

manteniment(tenen una porta d'accés a l'interior de la torre) i disposen de components anti-

legionel·la a més,  com a component opcional se li pot instal·lar un variador de la freqüència 

per una major optimització de la eficiència energètica. 

S'instal·len dos equips de 2766 KW, està bastant sobredimensionat, però es fa així donat que el 

model que és el més petit, i si s'instal·lés un sòl equip no es podries abastir els requeriments en 

cas d'averia. 

 

 A les figures 16 i 17 es mostren les dimensions de l'equip i un esquema respectivament. 

 

 

 

Figura 16. Dimensions de la torre segons model escollit. 
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Figura 17. Esquema de la torre de refrigeració escollida. 

  

 

11.6.5.1. Cabal d'aigua a recircular. 

  

 Per tal de saber els requeriments d'aigua  de recirculació s'aplica a equació (40) 

 

Qr

cp · Ts−Te 
= m =

4787

4.183· 55−45 
=

114.37
kg

s

2equips
= 57 kg/s   Eq.(40) 

 

 On; 

   -Qr es la potència tèrmica que el fluid requereix que es dissipi (kW) 

  -m és el caudal màssic necessari per a refredar el fluid tèrmic (kg/s) 

  -Cp és la calor específica de l'aigua en el rang de temperatures de treball  

  (KJ/kg·K) 

  -(Ts-Te) és a diferència de temperatures que experimenta l'aigua a la sortida i  

  entrada a la torre. 

 

 

11.6.5.2. Quantitat d'aigua evaporada 

 

  Segons la fitxa tècnica de l'equip, per cada KW que dissipa perd 1.5 L/kW d'aigua cada 

 hora,  així doncs i segons la equació (41) l'equip perd 3590.25 L/h, cabal d'aigua que 

 s'haurà  d'anar  reposant a l'equip deguda a la evaporació. 
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mev =
1.5L

kw
· 4787kw =

7180 .5L

h

2equips
=

3590.25 L

h
  Eq.(41) 

 

11.6.5.3. Cabal de purga 

  

A partir de la equació (43) es calcula el cabal de purga necessari per a els tres equips 

  

mp =
mev

numero  de  cicles −1
=

3590.25

2.5−1
= 2393.5 L/h  Eq.(43) 

  

 

 On; 

  -mp és el cabal de purga 

  

   -mev es el cabal d'aigua evaporada calculat a l'apartat6.4.2 

  

  -s'agafa com a número de cicles un valor típic per a les torres de refrigeració  

  segons  l'aigua de refrigeració que va de entre 2 a 3 cicles segons les   

  característiques d'aquesta. 

 

  

11.6.5.4.Consm total. 

 

 Es calcula com la suma del cabal de purga més el cabal d'aigua evaporada menys el 

 cabal  d'aigua recirculat, així doncs el cabal total que s'haurà d'aportar a cada equip 

 serà de  199216.75 Kg/h. 

 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑑′𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 =  𝑚𝑝 + 𝑚𝑒𝑣 − 𝑚𝑟 =
 3590.25+2393.5  𝐿


·

1𝑘𝑔

1𝐿
−

57𝑘𝑔

𝑠
·

3600𝑠

1𝑜𝑟𝑎
=

199216.75
𝑘𝑔


 Eq.(44) 
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11.7.Turbina de vapor. 
 

Es decideix la instal·lació d'una turbina de vapor a la sortida del reactor per tal d'aprofitar la 

pressió i temperatura de sortida dels gasos.  

 

Al ésser una planta que treballa a temperatures extremes, el cost energètic del funcionament 

dels equips és molt elevat, d'aquesta manera es mitiga el consum energètic, i s'aprofita 

l'energia generada per al seu ús en la mateixa planta. 

 

La turbina transforma l'energia del flux de vapor que surt del reactor en energia mecànica, al 

passar pels àleps de la turbina,  que s'aprofita per produir electricitat mitjançant un generador. 

A més el vapor que es troba a 17 bars a la entrada de la turbina s'expandeix fent girar les 

torberes de la turbina i surt, de la mateixa, a una pressió més reduïda que és la pressió ideal de 

treball per al procés. 

 

La turbina escollida és una turbina de contrapressió que s'utilitza com a un expansor del vapor. 

En concret s'utilitza una turbina a contrapressió de acció degut a que la expansió del vapor es 

realitza en el estator de la turbina perdent pressió i augmentant la velocitat de la mescla de 

gasos, la pressió es mantindrà constant al rotor i la velocitat es veurà reduïda gràcies al xoc 

provocat amb les torberes. 

 

11.7.1. Disseny de la turbina 
El cabal de vapor que surt del reactor es de 31807 kg/h, es troba a una pressió de 17 bar i a 

una temperatura de 370ºC, es desitja que la pressió a la resta del procés sigui de dos bars com 

a molt, per tal que les operacions a la resta del procés siguin més fàcils de portar a terme.  

 

Aquest procés es podria fer mitjançant una simple expansió, però interessa l'aprofitament de 

l'energia com ja s'ha explicat anteriorment.  

 

 

A partir del diagrama del Hysys, i veien les característiques del corrent, se sap que la entalpia 

d'aquest corrent és de 3337 kJ/kgmol  i que, aplicant una simple expansió fins a 2 bars, les 

característiques del corrent de sortida, per aquest mateix corrent,són de 221.6 ºC i una 
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entalpia de 4069 KJ/kgmol, així dons es calcula el treball produït per la turbina mitjançant la 

equació (45). Dividint el valor obtingut per 3600 segons, s'obtenen els KW generats per la 

turbina, 5173.93 KW.  

 

Per últim la producciód'electricitatdiària correspon al càlcul de la equació (46). 

 

W = mvap · ΔH · η = 31807 ·  −3337 −  −4069  · 0.8 = 1862179.2
KJ

h
 Eq.(45) 

KJ

h
·

1h

3600s
=

KJ

s
= kw · 24h = 5173.93 · 24 = 124174.528 Kw · h Eq.(46) 

 

On: 

 -W és el treball produït per la turbina  (Kw) 

 -mvap és el cabal de vapor que entra a la turbina (kg/h) 

 -ΔH és l'increment d'entalpies dels corrents d'entrada i de sorida (kJ/kgmol) 

 -η és el rendiment de la turbina, donada pel fabricant.(80%) 

 

S'ha comprovat la validesa del resultat amb la potència elèctrica generada per un 

aerogenerador, segons la velocitat del vent, canviant la densitat de l'aire i la cp per la 

corresponent als gasos del reactor, la diferencia és de 347KW respecte al resultat obtingut 

mitjançant entalpies. 

 

 

Pw = 0,5 · ρAire · Àrea · Cp · V3 

 

Figura 18. Potencia d'una turbina segons la velocitat de l'aire. Font: Teresa Vicent, fonts d'energia renovable. 
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11.7.2. Selecció de la turbina. 
 

Amb es dades calculades a l'apartat anterior, es selecciona una turbina industrial de la 

empresa Siemens en concret el model SST-100, que és una turbina de carcassa simple amb un 

reductor per accionament de generador. 

 

 Pot entregar una potencia de fins a 8.5Mw, la pressió d'entrada del vapor és de fins a 65 bars i 

una temperatura màxima de treball de 480ºC suficient per a les necessitats calculades. 

Posseeix una velocitat de gir de fins a 7500rpm i una àrea de sortida de 0.22 m2. a la figura 20 

es mostren les dimensions i característiques de la turbina escollida. 

 

 

 

Figura 20. Dimensions i característiques de l'equip SST-100 

 

 

11.8.Scrubber 

11.8.1.Disseny funcional. 
 

Un scrubber és un tipus absorbidor que té com a funció eliminar components contaminants en 

un flux gasos derivat de l'ompliment o buidat dels tancs o en cas de que es produïts un foc 

extern en alguns dels equips, per tal de poder enviar aquest aire net a l'atmosfera. Els 

scrubbers d'Anyline s'han dissenyat com una columna d'absorció. 

Per aconseguir la màxima eficiència s'ha buscat la màxima superfície de contacte entre el gas 

residual i el líquid eliminador, a més, els materials de construcció d'aquets equips han de ser 

resistents a la corrosió degut al caràcter àcid i basic dels contaminants. 
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Els paràmetres més importants de disseny que s'han considerat són; 

- Relació líquid-gas: Quan menor sigui aquest número menor quantitat de líquid 

dissolvent i per tant menor cost en les operacions. 

-Ph: S'ha d'assegurar que el Ph sigui l'adequat per tal de assegurar una alta solubilitat. 

-Velocitat del gas: Per tal de minimitzar els costos, aquets s'han dissenyat a la velocitat 

més alta possible i per tant obtenint com a resultat el volum de l'equip el més baix 

possible. 

-Temps de residència: El gas ha d'estar el temps suficient per tal d'assegurar la major 

quantitat de contaminat sigui absorbida. 

El tipus d'absorbidor escollit és una columna de rebliment amb contracorrent, la qual té com a 

objectiu maximitzar l'àrea de contacte entre gas i líquid. S'ha escollit aquet tipus de torres 

degut a que tenen eficiències de eliminació superior a altre tipus d'equips i són capaces de 

tractar alts caudals de gas utilitzant menor líquid de neteja encara que s'han tingut en compte 

que les pèrdues de pressió són altes i els costos de neteja de operació i manteniment de 

l'equip son elevats. 

Per tal de poder fer una aproximació sobre quin cabal de venteig s'haurà de tractar, s'han 

sumat tots els venteigos de la planta i s'han aplicat dos factors, obtenint per als tanc 

d'emmagatzematge un cabal igual a 493 m3/h i per als de procés de 2.22 m3/h 

 -El volum de venteig a tractar dels tancs d'emmagatzematge serà igual al volum del 

 tanc dividit pel temps d'estoc. 

 -El volum del venteig dels tancs de procés serà el 2% de volum del tanc per hora, 

 d'aquesta manera es simularan les davallades de nivell dintre del mateix tanc. 

A partir d'aquí s'han calculat els mols de cadascuna de les substàncies segons la composicions 

de cada tanc. (Yi) 

La concentració de gas residual a la sortida s'ha calculat mitjançant la equació(47) 

 

𝑌𝑜 = 𝑌𝑖  1 −
𝜂

100
 (47) 
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On; 

 -Yo i Yi son la concentració de contaminant a l'entrada i la sortida. 

 - η és el rendiment de l' scrubber, dit d'una altra manera la eficiència d'eliminació. En 

 ambdues columnes s'ha considerat una eficiència d'eliminació del 95%. 

 

El disseny s'ha fet en base als corrents majoritaris de fenol, amoníac i anilina. Tots tres 

compostos molt solubles en aigua. 

Un cop amb la concentració dels cabals de ventejos es calcula el cabal d'absorbent necessari 

multiplicat per 2 per tal de que l’ equip mai treballi Amb manca de absorvent, es a dir, que 

sempre tingui excés d’aigua i evitar possibles problemes. 

Un cop es tenen aquestes dades, es procedeix al càlcul de les característiques físiques de 

l'scrubber, a continuació es mostra l'exemple de càlcul. Cal dir que S'ha fet de manera gràfica, 

amb l'equilibri de les substàncies trobada a partir de les substàncies esmentades en relació a la 

solubilitat respecte de l'aigua  

1.S'ha dibuixat la tangent a l'equilibri que correspon a (Ls/gs)min, on gs és el cabal de gas i Ls la 

quantitat de dissolvent mínima necessària. Per tant i suposant que el gsmin és dos vegades gs 

es calcula Ls i es dibuixa el nou pendent corresponen a Ls/gs.  

Els resultats obtinguts de líquid (Ls) necessari són 463.6 kg/h. 

2. S'ha calculat la Eq (48) per tal de calcular NTU mitjançant el mètode de Simpson. El resultat 

obtingut és  NTU=6.677 . 

 

NTU= 
𝑑𝑌

𝑌−𝑌 ′
  Eq.(48) 

On;  Y i Y' estan marcades a la figura 21.   

 

3. Es calcula l'altura de la columna (z) segons la equació (49) i (50)  que corresponen a l'altura 

de la columna i  HTU respectivament.  
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Z =  HTU · NTU (49) 

HTU = G/(Ky · aP) (50) 

 

On; -G és el flux molar de gas o líquid per unitat d'àrea de secció transversal. 

 -a és l'àrea interficial per unitat de volum. 

 -P és la pressió total del sistema equivalent a una atmosfera. 

 

Els resultats obtinguts han estat HTU=0.4m i per tant una altura de 2.66 m. 

 

 

Figura 21. Càlcul del la mínima relació Liquid-gas i NTU. 

 

 

Un cop amb aquestes dades se suposa una caiguda de pressió màxima. Amb la figura 22 s'ha 

calculat el percentatge d'inundació de les columnes i es determina la velocitat de flux. Per 

últim amb la velocitat de flux, caudal i l'àrea transversal ja es pot calcular el diàmetre segon sla 

equació (51) obtenint D=0.98=1m 
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 (51)    

𝐴 = 𝑄/𝑉

𝐷 =  
4

𝜋
· 𝐴
  

 

On;  

 -A és l'àrea de la secció transversal. 

 -Q és el caudal volumètric. 

 -V és la velocitat de flux a través da la columna. 

 

 

Figura 22. Correlacions gràfiques per a la determinació del diàmetre. 
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Figura 23. Característiques físiques de diferents rebliments. 

 

 

11.8.2.Disseny mecànic. 
 

El disseny mecànic s'ha fet seguint les especificacions del codi ASME, i la metodologia de càlcul 

ha estat la mateixa que la utilitzada en l'apartat 1: Disseny de tancs. 

 

11.9.Reactor. 
 

La reacció d’aminació del fenol és moderadament exotèrmica i es vol portar a terme a 

temperatura constant, en fase gas i en presència d’un catalitzador. Per això s’ha decidit que la 

millor opció per a dur-la a terme és un reactor multitubular tipus bescanviador, que dóna 

bones prestacions de control de la refrigeració. Es tracta més concretament d’un reactor 

multitubular isoterm catalític de llit fix, que cal refrigerar per a mantenir la temperatura 

absorbint la calor despresa per la reacció. Per a la refrigeració s’ha escollit l’oli tèrmic 

Dowtherm A, que es farà servir per altres bescanviadors de la planta i és capaç d’aguantar les 

temperatures a les quals estarà sotmès sense donar problemes de degradació. 

Les reaccions que es donen al reactor són: 

- Reacció desitjada, en què per cada un mol de fenol i un mol d’amoníac que reaccionen porten 

a un mol d’anilina i un mol d’aigua; 
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𝐶6𝐻5𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 → 𝐶6𝐻5𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 

- Reacció no desitjada, en què dos mols de fenol i un mol d’amoníac que reaccionen porten a 

un mol de difenilamina i dos mols d’aigua; 

2𝐶6𝐻5𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 → 𝐶12𝐻10𝑁𝐻 + 2𝐻2𝑂 

- Reacció no desitjada, en què tres mols de fenol i un mol d’amoníac porten a un mol de 

trifenilamina i tres mols d’aigua; 

3𝐶6𝐻5𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 → 𝐶18𝐻15𝑁 + 3𝐻2𝑂 

En cap de les reaccions existeix canvi de mols totals, per tant, no hi ha un canvi de volum 

important per l’avenç de les reaccions. La primera és la reacció principal d’aminació del fenol, 

les altres dues són reaccions paral·leles no desitjades, de les quals en resulten les anomenades 

impureses del procés. S’ha considerat que aquestes impureses seran principalment 

difenilamina. 

Davant la falta de dades cinètiques de les reaccions, s’han escollit les condicions d’operació i 

els resultats obtinguts en la reacció de patents on es poden trobar dades experimentals a 

escala laboratori sobre la reacció d’interès (principalment la patent US4987260). Aquestes 

condicions escollides són 370 °C de temperatura, 17 bars de pressió i un catalitzador de 

gamma alúmina porós. Els resultats obtinguts esperats són 99.7 % de conversió i 99.2 % de 

selectivitat. 

També per la falta de dades cinètiques de la reacció s’ha decidit dissenyar el reactor a partir de 

dades típiques per a reactors d’aquest tipus, com ara el nombre de Reynolds per partícula, el 

diàmetre de partícula i les pèrdues de pressió al llit. Aquest paràmetres s’han consultat al llibre 

Euzen, J-P., Trambouze, P., "Chemical reactors: from design to operation". (2004). 
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11.9.1.Paràmetres clau 
- Nombre de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝜌 ·𝑑𝑝 ·𝑣𝑠

𝜇 ·(1−𝜀)
= 𝟓𝟕𝟑 Equació (52) 

 

On; 𝜌 és la densitat del fluid (6.88 kg/m3). Dada proporcionada pel HYSYS 

 𝑑𝑝  és el diàmetre de les partícules (0.002 m). Aquest és un dels paràmetres que s’han 

ajustat per aconseguir un nombre de Re i una pèrdua de pressió al llit dins dels valors típics. El 

Trambouze parla d’un rang de 1-3 mm, i s’ha respectat 

 𝑣𝑠 és la velocitat superficial del fluid (0.5 m/s). Aquest és un dels paràmetres que s’han 

ajustat per aconseguir un nombre de Re i una pèrdua de pressió al llit dins dels valors típics 

 𝜇 és la viscositat dinàmica del fluid (2·10-5 Pa·s). Dada proporcionada pel HYSYS 

 𝜀 és la porositat del llit, que és la fracció de llit que no està ocupada per les partícules 

 (0.4) 

 

- Pèrdua de pressió: 

∆𝑃

𝐻
= 150 ·  

𝜇 ·𝑣𝑠

𝑑𝑝
2  ·

 1−𝜀 2

𝜀3 + 1.75 ·  
𝜇 ·𝑣𝑠

2

𝑑𝑝
 ·

1−𝜀

𝜀3 = 𝟐𝟏𝟎𝟓 𝑷𝒂/𝒎 Equació (53) 

 

Aquesta correlació és la d’Ergun, útil per al règim de transició de circulació (Re entre 10 i 1000) 

i amb els coeficients 150 i 1.75 per a partícules de catalitzador esfèriques. 

 

On;  

 𝜇 és la viscositat dinàmica del fluid (2·10-5 Pa·s). Dada proporcionada pel HYSYS 

 𝑣𝑠 és la velocitat superficial del fluid (0.5 m/s). Aquest és un dels paràmetres que s’han 

 ajustat per aconseguir un nombre de Re i una pèrdua de pressió al llit dins dels valors 

 típics 
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 𝑑𝑝  és el diàmetre de les partícules (0.002 m). Aquest és un dels paràmetres que s’han 

 ajustat per aconseguir un nombre de Re i una pèrdua de pressió al llit dins dels valors 

 típics. El Trambouze parla d’un rang de 1-3 mm, i s’ha respectat 

 𝜀 la porositat del llit, que és la fracció de llit que no està ocupada per les partícules 

 (0.4) 

 

A l’apartat 7.2.2 Designing the catalytic bed (pàg. 414) del llibre referit a l’apartat anterior, es 

recomana un rang del nombre de Re i de la caiguda de pressió per a reactors d’aquest tipus, 

així que s’ha intentat aconseguir els valors recomanats per a obtenir un flux completament 

satisfactori. 
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11.9.2.Volum necessari 
Per aconseguir la velocitat establerta per l’ajust dels paràmetres clau, la secció total necessària 

dels tubs del reactor s’ha calculat de la següent manera: 

𝑠𝑇 =
𝑄

𝑣
= 𝟐.𝟓𝟕 𝒎𝟐 Equació (54) 

On: 𝑄 és el cabal volumètric que passa pel reactor (m3/s), establert a partir de l’objectiu de 

producció d’anilina i tenint en compte la conversió i la selectivitat del reactor i la part de 

separació 

 𝑣 és la velocitat superficial del corrent que passa pel reactor (0.5 m/s), establerta per 

ajustar els paràmetres clau de l’apartat anterior dins dels calors normals 

Després de diverses proves, s’ha escollit un diàmetre de tub de 6 polzades, perquè s’ha vist 

que el requeriment d’àrea necessària de bescanvi és baix i s’ha volgut ajustar l’àrea necessària 

de bescanvi amb la disponible. El material escollit pels tubs és l’acer inoxidable AISI 316L i la 

cèdula Schedule 40, que s’han considerat capaços d’aguantar les substàncies en contacte a les 

condicions de temperatura i pressió d’operació sense problemes. La pressió de disseny 

d’aquests tubs és de 138 MPa (1,380 bars) i la pressió de treball permesa a 400 °C és de 8.5 

MPa (85 bars). 

Així el nombre de tubs necessaris s’ha calculat de la següent manera: 

𝑁𝑡 =
𝑠𝑇

𝜋·𝑟2 = 137.75 ≈ 𝟏𝟑𝟖 Equació (55) 

On: 𝑠𝑇 és la secció total necessària del reactor (2.57 m2) 

 𝑟 és el radi intern dels tubs que conformen el reactor (0.077 m) 

S’ha escollit una longitud típica per als tubs, 6 m. Per tant, el volum total de reactor és: 

𝑉𝑇 = 𝑁𝑡 · 𝜋 · 𝑟2 · 𝐿 = 𝟏𝟓.𝟒𝟑𝟓 𝒎𝟑 Equació (56) 

On: 𝑁𝑡  és el nombre de tubs necessaris (138) 

 𝑟 és el radi intern dels tubs que conformen el reactor (0.077 m) 

 L és la longitud dels tubs (6 m) 
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11.9.3.Detalls del reactor 
Per a la distribució dels tubs s’ha escollit l’esquema típic triangular, que es mostra a la figura 

següent: 

 

Figura 24. Pitch utilitzat. 

El pitch és la distància entre els centres de dos tubs consecutius. El recomanat és 1.25 vegades 

el diàmetre extern dels tubs, que és de 0.168 m: 

𝑝𝑖𝑡𝑐 = 1.25 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 𝟎.𝟐𝟏𝟎 𝒎 Equació (57) 

Per a caclular el diàmetre de carcassa s’han de sumar el diàmetre del feix de tubs i l’espai que 

ha d’existir entre el feix de tubs i la paret externa de la carcassa. 

El diàmetre del feix de tubs s’ha calculat de la següent manera: 

𝐷𝑏 = 𝐷𝐸 ·  
𝑁𝑡

𝐾1
 

1

𝑛1 = 𝟐.𝟖𝟔𝟐 𝒎 Equació (58) 

On: 𝐷𝐸 és el diàmetre extern dels tubs (168 mm) 

 𝑁𝑡  és el nombre de tubs que conformen el feix (138) 

 𝐾1 i 𝑛1 són coeficients funció del pitch escollit (1.25 vegades el diàmetre extern dels 

tubs i distribució triangular) i del nombre de passos per tubs, 0.319 i 2.142 respectivament 

L’espai que ha d’existir entre el feix de tubs i la paret externa de la carcassa depèn bàsicament 

del tipus de carcassa utilitzada, en aquest cas del capçal inferior més concretament, que és un 

capçal tipus T, de tracció contínua i desmuntable. L’espai necessari s’ha consultat a la següent 

gràfica: 
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Figura 25. Gràfic per a determinar el diàmetre intern de carcassa. 

Com que el diàmetre de feix de tubs se surt de l’eix horitzontal, s’ha prolongat la recta per a 

conèixer el diàmetre intern de carcassa, que s’ha estimat en uns 2.969 m. 

 

Determinació del número de pantalles deflectores i separació entre elles 

Hi ha dos paràmetres que determinen les característiques geomètriques de les pantalles 

deflectores: 

- L’alçada lliure de la pantalla (baffle cut) és l’espai que queda entre la pantalla i la carcassa, 

per on passarà l’oli tèrmic. S’expressa com un percentatge del diàmetre de carcassa, i s’ha 

escollit un 15 %, que el situen en 0.45 m. 
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- L’espaiat entre pantalles (lB) també s’expressa com un percentatge del diàmetre de carcassa, i 

s’ha escollit un 25 %, que el situen en 0.75 m. Per tant el número de pantalles serà: 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 =  
𝐿

𝑙𝐵
 − 1 = 𝟕 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒔 Equació (59) 

On: 𝐿 és la longitud dels tubs (6 m) 

 

11.9.4. Refrigeració 
L’entalpia estàndard de reacció (a un bar de pressió i 25 °C de temperatura), calculada a partir 

de les entalpies estàndard de formació, és de -8.4 kJ/mol. Per a la realització d’aquest càlcul cal 

utilitzar la següent equació: 

∆𝐻𝑅
° =  ∆𝐻𝑓 ,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 𝑠

° − ∆𝐻𝑓 ,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠
°  Equació (60) 

On:  ∆𝐻𝑓 ,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠
°  és la suma de les entalpies estàndard de formació dels productes en 

 kJ/mol 

  ∆𝐻𝑓 ,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠
°  és la suma de les entalpies estàndard de formació dels reactius en 

 kJ/mol 

 

Per a calcular la calor de reacció a la temperatura a la qual es portarà a terme al reactor s’ha 

utilitzat la fórmula següent: 

 

∆𝐻𝑅 𝑇 = ∆𝐻𝑅 𝑇𝑟 + ∆𝐶𝑝(𝑇 − 𝑇𝑟) Equació (61) 

On; ∆𝐻𝑅  és l’entalpia de reacció a la temperatura 𝑇 

 𝑇 és la temperatura desitjada (370 °C) 

 𝑇𝑟  és la temperatura de referència (25 °C) 

 ∆𝐶𝑝  és la variació de capacitat tèrmica entre reactius i productes, que és: 

 𝜈𝑖𝐶𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1  Equació (61.1) 

  On; 𝜈𝑖  són els coeficients estequiomètrics de reactius i productes 
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   𝐶𝑝𝑖  la capacitat tèrmica de reactius i productes 

Les capacitats tèrmiques utilitzades per a cada component són la mitjana aritmètica de la 

capacitat a 25ºC i 1 bar i a 370ºC i 17 bars, fet que implica suposar una variació lineal 

d’aquestes amb la temperatura. Aquestes capacitats es presenten a la taula següent: 

 

Taula 6. Capacitats calorífiques extretes del programa Hysys. 

Temperatura 

(°C) 

Fenol 

(kJ/mol) 

Amoníac 

(kJ/mol) 

Anilina 

(kJ/mol) 

Aigua 

(kJ/mol) 

25 170.9 35.69 165.2 75.7 

370 190 46.04 201.4 38.38 

 

El resultat és una calor generada notablement inferior que a condicions estàndard: -1.8 

kJ/mol. 

Aquesta calor generada multiplicada pels mols que reaccionen al reactor per unitat de temps 

donarà el valor de la calor que cal retirar del reactor per a mantenir la temperatura estable: 

𝑄 = ∆𝐻𝑅 · 𝑁 = 𝟒𝟓,𝟓𝟎𝟎 𝑱/𝒔 Equació (62) 

On: ∆𝐻𝑅  és la calor de reacció a la temperatura de 370 °C (-1.8 kJ/mol) 

 𝑁 és el nombre de mols que reaccionen al reactor per unitat de temps (25.28 mols/s) 

 

El cabal necessari de refrigerant s’ha calculat mitjançant la següent equació: 

𝑚 =
𝑐𝑝 · 𝑇𝑠−𝑇𝑒 

𝑄
= 𝟎.𝟔 𝒌𝒈/𝒔 Equació (63) 

On: 𝑐𝑝  és la capacitat tèrmica mitjana de l’oli entre la temperatura de sortida i la 

temperatura d’entrada (2,529 J/kg/K) 

 𝑇𝑠 és la temperatura de sortida de l’oli establerta (369.9 °C) 

 𝑇𝑒  és la temperatura d’entrada de l’oli establerta (340 °C) 

 𝑄 és la calor a retirar (45,500 J/s) 
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El Coeficient global de transmissió de calor és 

 

𝑈 =
1

1

𝑠
+

1

𝑅
+
𝐷𝐸 ·ln  

𝐷𝐸
𝐷𝐼

 

2·𝑘
+

𝐷𝐸
𝐷𝐼·𝑅𝑡

+
𝐷𝐸
𝐷𝐼𝑡

 Equació (64) 

On; 𝑠 és el coeficient de convecció pel costat extern dels tubs (51.36 W/m2/°C) 

 𝑅  és el coeficient d’embrutiment pel costat extern dels tubs (5,000 W/m2/°C, valor 

 típic pel tipus de fluid que hi circula) 

 𝐷𝐸 és el diàmetre extern dels tubs en (0.168 m) 

 𝐷𝐼 és el diàmetre intern dels tubs en (0.154 m) 

 𝑘 és la conductivitat tèrmica del material dels tubs (16.3 W/m/°C) 

 𝑅𝑡  és el coeficient d’embrutiment pel costat intern dels tubs (5,000 W/m2/°C, valor 

 típic pel tipus de fluid que hi circula) 

 𝑡  és el coeficient de convecció pel costat intern dels tubs (37.83 W/m2/°C) 

 

Coeficient individual costat tubs 

 

𝑡𝑑𝑡

𝜆𝐹
= 1.22 ·  

𝑑𝑝 ·𝐺

𝜇𝐹
 

0.83

·  
𝐶𝑝𝐹 ·𝜇𝐹

𝜆𝐹
 · 𝑑𝑡

0.17 Equació (65) 

On: 𝑡  és el coeficient de convecció pel costat intern dels tubs (37.83 W/m2/°C) 

 𝑑𝑡  és el diàmetre intern dels tubs (0.168 m) 

 𝜆𝐹 és la conductivitat tèrmica del fluid que hi circula (0.073 W/m/°C) 

 𝑑𝑝  és el diàmetre de les partícules de catalitzador (0.002 m) 

 𝐺 és la velocitat de flux màssic per unitat de secció 

𝐺 = 𝜌 · 𝑣𝑠 = 𝟑.𝟒𝟑𝟒 𝐤𝐠/𝐦𝟐/𝐬 Equació (65.1) 

  On: 𝜌 és la densitat del fluid que circula per tubs (6.88 kg/m3) 
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   𝑣𝑠 és la velocitat superficial del fluid que circula per tubs (0.5 m/s) 

 𝜇𝐹  és la viscositat del fluid (Pa·s) 

 𝐶𝑝𝐹  és el calor específic del fluid (2,579 J/kg/°C) 

 

Coeficient individual costat carcassa 

 

𝑆 ·𝐷𝑒𝑞

𝑘
= 𝑗 · 𝑅𝑒 · 𝑃𝑟0.33  

𝜇

𝜇𝑤
 

0.14
 Equació (66) 

On: 𝑆  és el coeficient de convecció pel costat extern dels tubs (51.36 )W/m2/°C 

 𝐷𝑒𝑞  és el diàmetre equivalent de carcassa 

𝐷𝑒𝑞 =
1.10

𝐷𝐸
·  𝑝𝑖𝑡𝑐2 − 0.917 · 𝐷𝐸

2 = 𝟎.𝟏𝟏𝟗 𝒎 Equació (66.1) 

  On: 𝑝𝑖𝑡𝑐 és la distància entre els centres dels tubs (0.210 m) 

   𝐷𝐸 és el diàmetre extern dels tubs (0.168 m) 

 𝑘 és la conductivitat tèrmica de l’oli (0.085 W/m/°C) 

 El valor de 𝑗  s’ha obtingut de la lectura de la gràfica següent, on es representa aquest 

 respecte al 𝑅𝑒𝑠 en funció del baffle cut (0.021) 
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Figura 26. Gràfica per a determinar el valor de 𝑗 . 

 𝑅𝑒𝑠 és el nombre de Reynolds per carcassa 

𝑅𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑞 ·𝐺𝑠

𝜇𝑠
= 𝟏,𝟎𝟏𝟗 Equació (66.2) 

  On: 𝐺𝑠 és la velocitat de flux màssic per unitat de secció 

𝐺𝑠 = 𝜌 · 𝑣𝑠 = 𝟑.𝟒𝟑𝟒 𝐤𝐠/𝐦𝟐/𝐬Equació (66.2.1) 

    On: 𝜌 és la densitat del fluid que circula per carcassa (6.88  

     kg/m3) 

     𝑣𝑠 és la velocitat superficial del fluid que circula per  

      carcassa (0.002 m/s) 

    𝜇𝑠  és la viscositat dinàmica del fluid que circula per carcassa  

    (1.6·10-4) 

    𝑃𝑟 és el nombre de Prandtl per carcassa 

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝 ·𝜇𝑠

𝑘
= 𝟒.𝟕𝟓𝟓 Equació (66.3) 

  On: 𝐶𝑝  és la calor específica de l’oli (2,529 J/kg/°C) 

   𝑘 és la conductivitat tèrmica de l’oli (0.085 W/m/°C) 
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𝜇

𝜇𝑤
 és el factor de correcció per a la variació de viscositat del fluid entre la temperatura 

de la paret i la temperatura del fluid, que s’ha considerat 1, fet que implica menysprear 

aquesta variació perquè s’ha considerat poc influent 

 

Àrees necessària i disponible de bescanvi 

L’àrea disponible de bescanvi s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝐴𝑑 = 𝜋 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 · 𝐿 · 𝑁𝑡 = 𝟒𝟑𝟖𝒎𝟐 Equació (67) 

On: 𝐷𝑒𝑥𝑡  és el diàmetre extern dels tubs (0.168 m) 

 L és la longitud dels tubs (6 m) 

 𝑁𝑡  és el nombre de tubs necessaris (138) 

L’àrea necessària de bescanvi s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝐴𝑛 =
𝑄

𝑈·𝐷𝑇𝑀𝐿
= 𝟒𝟐𝟓 𝒎𝟐 Equació (68) 

On: 𝑄 és la calor a retirar (45,500 J/s) 

 𝑈 és el coeficient global de transmissió de calor (20.41 W/m2/°C) 

 𝐷𝑇𝑀𝐿 és la diferència de temperatura mitjana logarítmica, que en el cas de les 

 condicions escollides serà: 

𝐷𝑇𝑀𝐿 =
 𝑇𝑅−𝑇𝑒 − 𝑇𝑅−𝑇𝑠 

ln 
𝑇𝑅−𝑇𝑒
𝑇𝑅−𝑇𝑠

 
= 𝟓.𝟐𝟒 °𝑪 Equació (68.1) 

On: 𝑇𝑅  és la temperatura de treball del reactor (370 °C) 

 𝑇𝑒  és la temperatura d’entrada de l’oli refrigerant (340 °C) 

 𝑇𝑠 és la temperatura de sortida de l’oli refrigerant (369.9 °C) 

L’àrea disponible de bescanvi (438 m2) és lleugerament superior a l’àrea necessària de 

bescanvi (425 m2), fet que significa que el bescanvi de calor es pot dur a terme sense 

problemes. 
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11.9.5.Disseny mecànic 
Espessors 

S’ha utilitzat el codi ASME, per al disseny d’equips a pressió, per a calcular els espessors tant 

de carcassa com dels capçals en les condicions de treball. Per l’interior de la carcassa hi circula 

l’oli tèrmic Dowtherm A, que ho fa a una pressió d’11 bars per a mantenir-lo en estat líquid, i 

per l’interior dels capçals hi circulen les mescles gasoses de reactius (pel superior) i de 

productes (per l’inferior), que ho fan a una pressió de 17 bars. 

 

- Carcassa 

La pressió de disseny per a la carcassa serà: 

11 𝑏𝑎𝑟𝑠 + 0.6 𝑏𝑎𝑟  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 

+ 2 𝑏𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 = 13.6 𝑏𝑎𝑟 

La temperatura de disseny s’ha establert en 400 °C. 

El material escollit és l’acer al carboni, número SA 285 i grau C. 

L’espessor necessari s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑡 =
𝑃·𝑅

𝑆·𝐸−0.6·𝑃
· 1.15 = 0.0335 𝑚 ≈ 𝟑𝟒 𝒎𝒎 Equació (69) 

On: 𝑃 és la pressió de disseny (1,360,000 Pa) 

 𝑅 és el radi intern de la carcassa (1.5 m) 

 𝑆 és la càrrega admissible del material a la temperatura de disseny (83,400,000 Pa) 

 𝐸 és el factor de soldadura (0.85, radiografiat doble parcial) 

 El factor 1.15 és de sobre espessor, inclou el de corrosió i el de fabricació 

 

- Capçals (toriesfèrics, amb una relació L/r de 10) 

La pressió de disseny per als capçals serà: 

17 𝑏𝑎𝑟 + 2 𝑏𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 = 19 𝑏𝑎𝑟 
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La temperatura de disseny s’ha establert en 400 °C. 

El material escollit és l’acer inoxidable AISI 316L. 

L’espessor necessari s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑡 =
𝑃·𝐿·𝑀

2·𝑆·𝐸−0.2·𝑃
· 1.15 = 0.0685 𝑚 ≈ 𝟔𝟗 𝒎𝒎 Equació (70) 

On: 𝑃 és la pressió de disseny (1,900,000 Pa) 

 𝐿 és el radi de la corona, que pel tipus de fons de què es tracta és igual al diàmetre de 

 carcassa (3 m) 

 𝑀 és un factor que depèn de la relació L/r, que pel tipus de fons de què es tracta és 10 

 (1.54) 

 𝑆 és la càrrega admissible del material a la temperatura de disseny (86,870,000 Pa) 

 𝐸 és el factor de soldadura (0.85, radiografiat doble parcial) 

 El factor 1.15 és de sobre espessor, inclou el de corrosió i el de fabricació 

 

- Plaques tubulars 

 - Extrems 

La pressió de disseny de les plaques tubulars que es troben als extrems dels tubs és de 19 bars. 

S’ha escollit la més desfavorable d’ambdós costats, capçal i carcassa. 

La temperatura de disseny s’ha establert en 400 °C. 

El material escollit és l’acer inoxidable AISI 316L. S’ha escollit aquest material perquè la placa 

estigui preparada per estar en contacte amb el costat més desfavorable dels dos amb què hi 

estarà, capçal i carcassa. 

L’espessor necessari s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑡 =
𝐷𝑠

2
·  

𝑃

𝑆
· 1.15 ≈ 𝟐𝟓𝟓 𝒎𝒎 Equació (71) 
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On: 𝐷𝑠 és el diàmetre de carcassa (3,000 mm) 

 𝑃 és la pressió de disseny establerta (19 bars) 

 𝑆 és la càrrega admissible del material escollit (869 bars) 

 El factor 1.15 és de sobre espessor, inclou el de corrosió i el de fabricació 

 

 - Pantalles deflectores 

La pressió de disseny de les pantalles deflectores és de 13.6 bars, la mateixa que per la 

carcassa. 

La temperatura de disseny s’ha establert en 400 °C. 

El material escollit és l’acer al carboni, el mateix que s’ha utilitzat per la carcassa. 

L’espessor necessari s’ha calculat amb la l’Equació (71) de l’apartat anterior: 

𝑡 =
𝐷𝑠
2

·  
𝑃

𝑆
· 1.15 ≈ 𝟐𝟐𝟏 𝒎𝒎 

On: 𝐷𝑠 és el diàmetre de carcassa (3,000 mm) 

 𝑃 és la pressió de disseny establerta (13.6 bars) 

 𝑆 és la càrrega admissible del material escollit (834 bars) 

 El factor 1.15 és de sobre espessor, inclou el de corrosió i el de fabricació 

 

Volum i pes de l’equip 

Volum de l’equip 

El volum total de l’equip, és a dir, de carcassa i fons, s’ha calculat amb les següents fórmules: 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 =  
𝜋

4
 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

2 · 𝐿 = 𝟒𝟐.𝟒𝟏𝟐 𝒎𝟑 Equació (72) 

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 =  
𝜋

8
 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

3 · 0.162 = 𝟏.𝟕𝟏𝟖 𝒎𝟑 Equació (73) 
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On: 𝐷𝑖𝑛𝑡  és el diàmetre intern de la carcassa (3 m) 

 𝐿 és la longitud del reactor (6 m) 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 = 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 + 2 · 𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 = 𝟒𝟓.𝟖𝟒𝟖 𝒎𝟑 Equació (74) 

El volum ocupat pels tubs dins la carcassa s’ha calculat de manera anàloga al volum interior 

dels tubs, però utilitzant el diàmetre extern d’aquests en comptes de l’intern. El resultat és 

18.416 m3. 

 

Pes de l’equip 

- Tubs 

El pes dels tubs de l’equip s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑡 = 𝑁𝑡 · 𝐿 · 𝜌𝑙 = 𝟐𝟓,𝟑𝟖𝟖 𝒌𝒈 Equació (75) 

On: 𝑁𝑡  és el nombre de tubs de l’equip (138) 

 𝐿 és la longitud dels tubs (6.51 m, considerant els 255 mm per extrem del tub que 

encaixaran dins les plaques tubulars) 

 𝜌𝑙  és la densitat lineal dels tubs, és a dir, el pes per unitat de longitud (aquesta dada 

s’ha consultat a un catàleg de Hastinik, 28.26 kg/m) 

 

- Carcassa 

El pes de la carcassa s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑐 = 𝜌 · 𝑆𝑖𝑛𝑡 · 𝑡 = 𝟏𝟓,𝟎𝟗𝟑 𝒌𝒈 Equació (76) 

On: 𝜌 és la densitat del material que la conforma (7,850 kg/m3) 

 𝑆𝑖𝑛𝑡  és la superfície interna de la carcassa (𝜋 · 𝐷𝑖 · 𝐿 = 𝟓𝟔.𝟓𝟓 𝒎𝟐) 

 𝑡 és l’espessor del material (0.034 m) 
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 - Fons 

El pes dels fons s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑓 = 𝜌 · 𝑆𝑖𝑛𝑡 · 𝑡 = 𝟏,𝟒𝟑𝟓 𝒌𝒈 Equació (77) 

On: 𝜌 és la densitat del material que la conforma (8,000 kg/m3) 

 𝑆𝑖𝑛𝑡  és la superfície interna del fons (0.931 · 𝐷𝑖𝑛𝑡
2 = 𝟐.𝟔 𝒎𝟐) 

 𝑡 és l’espessor del material (0.069 m) 

 

- Plaques tubulars 

- Extrems 

El pes de les plaques tubulars s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑝𝑡𝑒 = 𝜋 ·  𝑟𝑝𝑡
2 −𝑁𝑡 · 𝑟𝑡

2 · 𝑡 · 𝜌 = 𝟖,𝟏𝟕𝟗 𝒌𝒈 Equació (78) 

On: 𝑟𝑝𝑡  és el radi de la placa tubular (1.5 m) 

 𝑁𝑡  és el nombre de tubs del reactor (138) 

 𝑟𝑡  és el radi extern dels tubs del reactor (0.084 m) 

 𝑡 és el gruix de la placa tubular (0.255 m) 

 𝜌 és la densitat del material que la constitueix (8,000 kg/m3) 

Com que hi ha dues pantalles així al reactor, el pes total d’aquestes serà 16,358 kg. 

 

- Pantalles deflectores 

El pes de les pantalles deflectores s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑝𝑑 = 𝜋 ·  𝑟𝑝𝑡
2 −𝑁𝑡 · 𝑟𝑡

2 · 𝑡 · 𝜌 = 𝟔,𝟗𝟓𝟔 𝒌𝒈 Equació (79) 

On: 𝑟𝑝𝑡  és el radi de la placa tubular (1.5 m) 

 𝑁𝑡  és el nombre de tubs del reactor (138) 
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 𝑟𝑡  és el radi extern dels tubs del reactor (0.084 m) 

 𝑡 és el gruix de la placa tubular (0.221 m) 

 𝜌 és la densitat del material que la constitueix (7,850 kg/m3) 

Com que hi ha set pantalles així al reactor, el pes total d’aquestes serà 48,692 kg. 

 

- Catalitzador 

El pes del catalitzador que contindran els tubs de l’equip s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑐𝑎𝑡 = 𝑉𝑟 · 𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝟏𝟎,𝟖𝟎𝟓 𝒌𝒈 Equació (80) 

On: 𝑉𝑟  és el volum ocupat pel catalitzador, que serà el volum de l’interior dels tubs i el que 

anteriorment s’ha anomenat volum del reactor (15.435 m3) 

 𝜌𝑐𝑎𝑡  és la densitat del catalitzador, però no la densitat del material que conforma el 

catalitzador, sinó el pes de catalitzador per unitat de volum ocupat per les seves partícules 

(700 kg/m3) 

 

- Corrent procés 

El pes del corrent de procés que passarà pel reactor s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑝𝑟𝑜 = 𝑉𝑟 · 𝜀 · 𝜌𝑝𝑟𝑜 = 𝟒𝟐 𝒌𝒈 Equació (81) 

On: 𝑉𝑟  és el volum de l’interior dels tubs (15.435 m3) 

 𝜀 és la porositat del llit, que és la fracció de llit que no està ocupada per les partícules 

de catalitzador (0.4) 

 𝜌𝑝𝑟𝑜  és la densitat del corrent de procés (6.88 kg/m3) 

 

- Oli 

El pes de l’oli refrigerant que passarà pel reactor s’ha calculat amb la següent fórmula: 

𝑃𝑜𝑙𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑖 · 𝜌𝑜𝑙𝑖 = 𝟑𝟎,𝟖𝟐𝟐 𝒌𝒈 Equació (82) 
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On: 𝑉𝑜𝑙𝑖  és l’espai ocupat per l’oli, que és el volum de la carcassa menys el volum dels tubs 

sencers (41.547 m3) 

 𝜌𝑜𝑙𝑖  és la densitat mitjana de l’oli a la temperatura d’operació (741.85 kg/m3) 

 

- Aigua prova 

El pes de l’aigua que cap a carcassa i tubs serà: 

𝑃𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 =  𝑉𝑟 + 𝑉𝑐 · 𝜌𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 𝟓𝟔,𝟗𝟖𝟐 𝒌𝒈 Equació (83) 

On: 𝑉𝑟  és el volum a l’interior dels tubs (15.435 m3) 

 𝑉𝑐  és el volum a l’interior de la carcassa (41.547 m3) 

 𝜌𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎  és la densitat de l’aigua (1,000 kg/m3) 

 

- Pes total buit 

És el pes dels tubs, la carcassa, les plaques tubulars i els fons multiplicat per 1.1, per considerar 

soldadures, cargols, brides i similars. El resultat és 117,663 kg. 

 

- Pes total operació 

És el pes total buit més el pes del catalitzador, el gas de procés i l’oli. El resultat és 159,332 kg. 

 

- Pes total prova 

És el pes total buit més el de l’aigua de prova. El resultat és 174,645 kg. 
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11.10.Canonades 
 

Per a calcular les dimensions de les canonades s’ha començat buscant el diàmetre intern 

necessari perquè el fluid que hi circula ho faci a una velocitat mitjana adient. Segons l’estat i la 

situació del corrent les velocitats utilitzades són aquestes (dades extretes de McCabe et al., 

Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 4a Ed., McGraw- Hill, 1991): 

 

  Velocitat 

Fluid Tipus de flux m/s 

Líquids poc viscosos Entrada de bomba 0.3 – 0.9 

Sortida de bomba 1.2 – 3 

Línia de conducció 1.2 – 2.4 

Aire o gas  9 – 30 

Taula 7. Velocitats mitjanes adients. 

 

Un cop escollida la velocitat adient s’ha calculat el diàmetre intern necessari mitjançant 

aquestes fórmules: 

𝑠 =
𝑄

𝑣
 Equació (84) 

𝐷𝐼 =  
𝑠·4

𝜋
 Equació (85) 

On; 𝑠 és la secció de pas en m2 

 𝑄 és el cabal volumètric del corrent en m3/s 

 𝑣 és la velocitat mitjana del fluid en m/s 

 𝐷𝐼 és el diàmetre intern necessari en m 

 

Tot seguit s’ha escollit una canonada d’una taula com les que es troben a la pàgines següents 

(Figures 27 i 28), el diàmetre intern de la qual sigui lleugerament superior al necessari calculat 
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Per a les canonades que transporten gas i líquid s’ha seguit el mètode anteriorment descrit per 

a cada cabal volumètric per separat, de gas i de líquid, s’han sumat les seccions i s’ha procedit 

com en el cas d’un sol estat dins la canonada. 

 

Exemple 

El corrent de procés 2 és impulsat per una bomba i es troba en estat líquid, per tant s’estableix 

una velocitat mitjana normal per aquest de 2.5 m/s. El seu cabal volumètric és de 7.375 m3/h. 

Segons l’Equació (84) la secció necessària de canonada serà de 0.000819 m2. 

Segons l’Equació (85) el diàmetre intern necessari serà de 0.032 m. 

De la taula de la Figura 28, s’escull una canonada Schedule 40 amb, com a mínim, aquest 

diàmetre intern necessari. La canonada escollida té un diàmetre nominal de 1,1/4’’, amb un 

diàmetre intern de 0.035 m. 

La velocitat mitjana real del fluid per la canonada serà doncs 2.1 m/s. 
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Figura 27. Taula de canonades d’acer al carboni. 
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Figura 28. Taula de canonades d’acer inoxidable AISI 316L. 
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11.11.Bombes 

11.11.1.Bombes líquid 
Potència necessària de la bomba 

Per al càlcul de la potència necessària per transportar els líquids s’ha usat l’equació de 

Bernouilli, que diu així: 

∆𝑃

𝜌
+ ∆𝑒𝑘 + ∆𝑒𝑝 = 𝑤 ′ − 𝑒𝑣  Equació (86) 

On: ∆𝑃 és la diferència de pressió en N/m2 

 𝜌 és la densitat del líquid que circula per la canonada en kg/m3 

 ∆𝑒𝑘  és la diferència d’energia cinètica en m2/s2 

 ∆𝑒𝑝  és la diferència d’energia potencial en m2/s2 

 𝑤 ′  és l’energia mecànica aportada al líquid en J/kg 

 𝑒𝑣  són les pèrdues per fricció en J/kg 

Per a cada tram on es requereix una bomba s’ha aplicat aquesta equació. 

∆𝑃 s’ha menyspreat per a facilitar els càlculs i considerar el cas més desfavorable per la 

bomba, és a dir, no s’ha tingut en compte l’alçada de líquid que en teoria donaria pressió a 

l’entrada de la bomba, pressió que ajudaria a la bomba en la impulsió. 

∆𝑒𝑘 =
1

2·𝛼
· ∆𝑣2 Equació (86.1) 

On: 𝛼 és 1 per a règim turbulent i 0.5 per a laminar 

 ∆𝑣 és la diferència de velocitats en m/s 

∆𝑒𝑝 = 𝑔 · (𝑧2 − 𝑧1) Equació (86.2) 

On: 𝑧1 és l’alçada inicial en m 

 𝑧2 és l’alçada a la qual s’ha d’impulsar el fluid en m 

 𝑔 és l’acceleració de les gravetat en m/s2 

El terme 𝑒𝑣  són les pèrdues de càrrega per trams de canonada recta (𝑒𝑣 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 ) i accidents 

(𝑒𝑣 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 ). Per tant 𝑒𝑣  serà igual a la suma de les dues anteriors. 



                                                                                                                   BLOC 11. MANUAL DE CÀLCUL. 
                          

93 
 

Pels trams rectes s’ha aplicat aquesta equació: 

𝑒𝑣 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = 2 · 𝑓 ·
𝐿

𝐷
· 𝑣2 Equació (86.3) 

On: 𝑓 és el factor de Fanning 

 𝐿 és la longitud del tram recte en m 

 𝐷 és el diàmetre de la canonada en m 

 𝑣 és la velocitat del fluid per la canonada en m/s 

El factor de Fanning, per Re entre 4·10-3 i 108, es calcula a partir de l’equació de Roud: 

1

 𝑓
= 3.6 · 𝑙𝑛  

𝑅𝑒

0.135· 𝑅𝑒·
𝜀

𝐷
 +3.5

  Equació (86.3.1) 

On:  
𝜀

𝐷
 és la rugositat relativa consultada gràficament a partir de la següent figura. 
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Figura 29. Gràfica per a determinar el factor de Fanning. 

I pels accidents aquesta: 

𝑒𝑣 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 =
1

2
· 𝐾 · 𝑣2 Equació (86.4) 

On: 𝐾 és el coeficient de pèrdues i depèn del tipus d’accident 
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 𝑣 és la velocitat de circulació del fluid en m/s 

 

Figura 30. Taula amb el coeficient de pèrdues per a diferents tipus d’accident. 

 

Per al càlcul de la potència teòrica (en w) de la bomba s’ha utilitzat aquesta fórmula: 

𝑤𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑚 · 𝑤′ Equació (87) 

On: 𝑚 és el cabal màssic en kg/s 

 𝑤 ′  és l’energia mecànica aportada al líquid en J/kg 

 

Per al càlcul de la potència real de la bomba s’ha utilitzat aquesta fórmula: 

𝑤𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑤𝑡𝑒 ò𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜂
 Equació (88) 

On: 𝑤𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎  és la potència teòrica de la bomba en w 
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 𝜂 és el rendiment de la bomba 

 

Càrrega total del sistema 

L’alçada manomètrica de la bomba es pot determinar mitjançant la següent equació: 

 =
𝑤′

𝑔
 Equació (89) 

On:  és l’alçada manomètrica, o càrrega total del sistema, en m 

 𝑤′ és l’energia mecànica aportada al líquid en J/kg 

 𝑔 és l’acceleració de la gravetat en m/s2 

 

NPSH 

L’NPSH (Net Positive Suction Head) és la càrrega de la bomba a l’aspiració. El càlcul de 

l’NPSHdisponible i la comprovació que és més gran que l’NPSHrequerit és necessari per evitar el 

fenomen de la cavitació, que pot comportar importants problemes en el correcta 

desenvolupament del procés i integritat de la bomba. 

Pel càlcul de l’NPSHdisponible es pot utilitzar la següent fórmula: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑃

𝛾
+

𝑣2

2·𝑔
−

𝑃𝑣

𝛾
 Equació (90) 

On: 𝑃 és la pressió absoluta a l’entrada de la bomba en Pa 

 𝛾 és el pes específic del líquid en N/m3 

 𝑣 és la velocitat a l’entrada de la bomba en m/s 

 𝑔 és l’acceleració de la gravetat en m/s2 

 𝑃𝑣  és el diàmetre de la canonada en m 

L’NPSHrequerit és una dada que proporciona el fabricant, s’ha de determinar en un banc de 

proves, i depèn de diversos factors relacionats amb el disseny de la bomba. Es poden consultar 

en gràfiques proporcionades per fabricants com la següent: 
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Figura 31. Taula, proporcionada pel fabricant de la bomba, per a determinar l’NPSHrequerit d’aquesta. 

 

11.11.2.Compressors, bufadors i ventiladors gas 
S’ha suposat que es tracta d’un procés politròpic. L’alçada politròpica, mesurada en kJ/kg, és 

l’energia que es necessita per comprimir de manera politròpica un kg de gas d’una pressió a 

una altre superior. S’ha calculat amb aquesta fórmula: 

𝐻𝑝𝑜𝑙𝑦 =
𝑍·𝑅𝑔 ·𝑇1
𝑛−1

𝑛

·   
𝑝2

𝑝1
 

𝑛−1

𝑛
− 1  Equació (91) 

On: 𝑍 és el factor de compressibilitat mig 

 𝑅𝑔  és la constant del gas 𝑅𝑔 =
8.314

𝑃𝑀
 (𝑃𝑀 és el pes molecular del gas) 

 𝑛 és l’exponent politròpic, que es defineix com: 

𝑛−1

𝑛
=

𝑘−1

𝑘·𝜂𝑝𝑜𝑙𝑦
 Equació (91.1) 
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  On: 𝑘 és l’exponent adiabàtic  
𝑐𝑝

𝑐𝑣
  

   𝜂𝑝𝑜𝑙𝑦  és l’eficiència politròpica 

Per al càlcul de la potència del compressor s’ha utilitzat la següent equació: 

𝑃𝑔𝑎𝑠 = 𝐻𝑝𝑜𝑙𝑦 · 𝑚1 Equació (92) 

Realment aquesta no és la potència exacte que es produeix en l’eix del compressor. A causa 

dels diferents elements mecànics que incorpora l’aparell (segells mecànics, rodaments, etc.) es 

produeix una dissipació de la potència. 

Conegudes les pèrdues mecàniques en forma de rendiment mecànic, la potència necessària de 

l’eix de l’aparell serà: 

 

11.12.aillants 
Per a determinar l’aïllament necessari de les canonades s’ha consultat el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol. 

S’ha optat per no utilitzar el procediment simplificat IT 1.2.4.2.1.2, perquè moltes de les 

temperatures presents a les canonades de la planta no apareixen a les taules que hi consten. 

S’ha ideat un mètode que s’ajustés a la descripció del punt 1 del procediment alternatiu IT 

1.2.4.2.1.3, però no s’ha pogut formalitzar seguint el criteris indicats en la norma UNE-EN ISO 

12241, per la dificultat en l’accés a aquest document i als programes que en compleixen els 

criteris. 

S’ha aprofitat aquest mètode per a determinar també l’espessor d’aïllant necessari per a la 

resta d’equips cilíndrics de la planta (columnes, tancs, etc.). 

En el cas de la configuració geomètrica cilíndrica de les capes s’ha escollit treballar de manera 

pràctica amb el terme de flux de calor per unitat de longitud (q/H), expressat en W/m. 

11.12.1. Equips 
- Per a estimar l’espessor necessari d’aïllant dels equips cilíndrics s’ha escollit un mètode que 

permet determinar el gruix d’aïllant per a aconseguir un flux fixat de calor (s’ha escollit un flux  

300 W/m per a gairebé tots els casos). Aquest procediment és necessàriament iteratiu, perquè 

el radi extern apareix en dos termes de la corresponent equació. 
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S’ha utilitzat l’eina de càlcul Solver de l’Excel per al procediment iteratiu per arribar a 

l’espessor d’aïllant necessari. El camí seguit de les iteracions és aquest: 

Suposar una temperatura externa de l’aïllant, calcular el gruix necessari d’aïllant per 

aconseguir la temperatura externa de l’aïllant suposada, calcular el flux de calor amb aquest 

gruix d’aïllant i comparar-lo amb el flux objectiu. 

En tots dos casos s’ha considerat que el coeficient de convecció interior i que la conductivitat 

tèrmica del material de l’equip o la canonada són molt grans, i que, per tant, es produeix una 

resistència tèrmica menyspreable en les dues zones de transferència. Això es tradueix en 

considerar que la temperatura externa de l’equip o la canonada és la temperatura del fluid que 

contenen. 

 

11.12.2. Canonades 
- Per a l’estimació de l’espessor necessari d’aïllant de les canonades s’ha escollit un mètode 

que consisteix en fixar un percentatge de calor per unitat de longitud perdut respecte 

l’element no aïllat (s’ha escollit un percentatge d’entre l’1 i el 25 % en gairebé tots els casos). 

El procés de càlcul és molt semblant a l’anterior, no obstant, el càlcul s’ha de realitzar dues 

vegades, una sense l’existència d’aïllament, i l’altra partint del flux de calor que finalment es 

desitja intercanviar, obtingut a partir del flux de calor anterior i el percentatge assignat. 

S’ha utilitzat l’eina de càlcul Solver de l’Excel per al procediment iteratiu per arribar a 

l’espessor d’aïllant necessari. El camí seguit de les iteracions és aquest: 

Calcular el flux de calor de l’element no aïllat, decidir el percentatge de calor transmès respecte 

l’element no aïllat, suposar una temperatura externa de l’aïllant, calcular el gruix necessari 

d’aïllant per aconseguir la temperatura externa de l’aïllant suposada, calcular el flux de calor 

amb aquest gruix d’aïllant i comparar-lo amb el flux objectiu. 

En tots dos casos s’ha considerat que el coeficient de convecció interior i que la conductivitat 

tèrmica del material de l’equip o la canonada són molt grans, i que, per tant, es produeix una 

resistència tèrmica menyspreable en les dues zones de transferència. Això es tradueix en 

considerar que la temperatura externa de l’equip o la canonada és la temperatura del fluid que 

contenen. 
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Equacions i correlacions utilitzades 

- Per a calcular el flux de calor per unitat de longitud de les canonades nues: 

𝑞

𝐻
=

∆𝑇
1

 2·𝜋 ·𝑟 ·𝑐𝑜𝑛𝑣 _𝑟𝑎𝑑  

 Equació (93) 

On: ∆𝑇 és la diferència de temperatura en °C entre l’externa de la canonada i l’ambient 

(considerada de 25 °C en tots els casos) 

 𝑟 és el radi extern de la canonada en m 

 𝑐𝑜𝑛𝑣 _𝑟𝑎𝑑  és la suma dels coeficients en W/m2/°C de convecció extern amb aire i de 

convecció equivalent en radiació 

- Per a calcular el flux de calor de les canonades i els equips amb cert gruix d’aïllant: 

𝑞

𝐻
=

∆𝑇

ln  
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

 

2·𝜋 ·𝑘
+

1

 2·𝜋 ·𝑟𝑒𝑥𝑡 ·𝑐𝑜𝑛𝑣 _𝑟𝑎𝑑  

 Equació (94) 

On: ∆𝑇 és la diferència de temperatura en °C entre l’externa de la canonada i l’ambient 

(considerada de 25 °C en tots els casos) 

 𝑟𝑒𝑥𝑡  és la suma en m del radi extern de la canonada i el gruix d’aïllant 

 𝑟𝑖𝑛𝑡  és el radi extern de la canonada en m 

 𝑘 és la conductivitat tèrmica mitjana de l’aïllant en W/m/°C (considerada de 0.04 

 W/m/°C en tots els casos) 

 𝑐𝑜𝑛𝑣 _𝑟𝑎𝑑  és la suma dels coeficients en W/m2/°C de convecció extern amb aire i de 

convecció equivalent en radiació 

- Per a calcular el gruix necessari d’aïllant per aconseguir la temperatura externa de l’aïllant 

suposada s’han utilitzat les següents equacions: 

𝑅𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 =
𝑇−𝑇𝑠
𝑞

𝐻

 Equació (95) 

On: 𝑅𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡  és la resistència tèrmica produïda per la capa d’aïllant en m·°C/W 

 𝑇 és la temperatura externa de la canonada en °C 

 𝑇𝑠 és la temperatura externa de l’aïllant en °C 
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𝑞

𝐻
 és el flux de calor per unitat de longitud objectiu en W/m 

𝑟𝑒𝑥𝑡 = 𝑒 𝑅𝑎 ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 ·2·𝜋·𝑘 · 𝑟𝑖𝑛𝑡  Equació (96) 

On:  𝑟𝑒𝑥𝑡  és la suma en m del radi extern de la canonada i el gruix d’aïllant 

 𝑅𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡  la resistència tèrmica produïda per la capa d’aïllant en m·°C/W 

 𝑘 és la conductivitat tèrmica mitjana de l’aïllant en W/m/°C (considerada de 0.04 

 W/m/°C en tots els casos) 

 𝑟𝑖𝑛𝑡  és el radi extern de la canonada en m 

- Per al coeficient de convecció extern amb aire s’han utilitzat les següents correlacions: 

 

Interior d’edificis 

Verticals 

Per a D3·ΔT ≤ 10 m3 (règim laminar) 

𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.32 ·  
∆𝑇

𝐷

4
 Equació (97) 

On: ∆𝑇 és la diferència de temperatura en °C entre l’externa de la canonada o aïllant i 

 l’ambient 

 𝐷 és el diàmetre de la canonada nua, o la canonada o equip més l’aïllant en m 

Per a D3·ΔT ≥ 10 m3 (règim turbulent) 

𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.74 ·  𝛥𝑇
3

 Equació (98) 

Horitzontals 

Per a D3·ΔT ≤ 10 m3 (règim laminar) 

𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.25 ·  
∆𝑇

𝐷

4
 Equació (99) 

Per a D3·ΔT ≥ 10 m3 (règim turbulent) 

𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.21 ·  𝛥𝑇
3

 Equació (100) 
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Exterior d’edificis 

Verticals i horitzontals 

Per a v·D ≤ 10 m2/s (règim laminar) 

𝑐𝑜𝑛𝑣 =
0.0081

𝐷
+ 3.14 

𝑣

𝐷
 Equació (101) 

On: 𝐷 és el diàmetre de la canonada nua, o la canonada o equip més l’aïllant en m 

 𝑣 és la velocitat de l’aire en m/s (considerada 1 m/s en tots els casos) 

Per a v·D ≥ 10 m2/s (règim turbulent) 

𝑐𝑜𝑛𝑣 = 8.9 ·
𝑣0.9

𝐷0.1 Equació (102) 

- Per al coeficient de convecció equivalent en radiació s’ha utilitzat la següent equació: 

𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 · 𝜍 ·  𝑇𝐾𝑠𝑢𝑝 + 𝑇𝐾𝑎𝑖𝑟𝑒  ·  𝑇𝐾𝑠𝑢𝑝
2 + 𝑇𝐾𝑠𝑢𝑝

2   Equació (103) 

On: 𝜀 és el coeficient d’emissió de la superfície en estudi, pel qual en general es pren 0.9 

com a valor mig. 

 𝜍 és la constant de Stefan-Boltzman, que és 5.67·10-8 W/m2/K4. 

 𝑇𝐾𝑠𝑢𝑝  és la temperatura en °K de la paret. 

 𝑇𝐾𝑎𝑖𝑟𝑒  és la temperatura en °K de l’aire. 

 


