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1. ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE 

1.1. Bases del projecte 
 

L’objectiu que es presentarà al següent projecte és el disseny d’una planta química per a la 

producció de 60 000 Tn anuals de monoclorbenzè (MCB). Juntament amb el disseny 

s’adjuntaran un estudi de viabilitat econòmica i una proposta de construcció. 

El MCB es generarà a partir de l’halogenació catalítica de benzè amb clor. 

𝐶6𝐻6 + 𝐶𝑙2
𝐹𝑒𝐶𝑙3
→    𝐶6𝐻5𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙 

Per tant, els reactius principals que s’utilitzaran seran el benzè i el clor gas. A més, s’utilitzarà el 

clorur fèrric com a catalitzador de la reacció. 

El MCB obtingut serà de grau comercial, és a dir, contindrà menys d’un 0,05% de benzè i un 

màxim de 0,1% de diclorobenzè (DCB). 

Les especificacions de la instal·lació es mostren a continuació: 

Taula 1. Especificacions del projecte 

CAPACITAT DE 
FUNCIONAMENT 

60.302 Tn/any de MCB comercial 

PRESENTACIÓ DEL 
PRODUCTE 

A granel en cisternes de 23 Tn amb una puresa de 99,9% 

ALTRES SUBPRODUCTES 65.736 Tn/any d’HCl 32% 
7.475 Tn/any de DCB puresa 99,9% 

FUNCIONAMENT La planta produirà 300 dies/any. S’han orquestrat parades de 
manteniment 30 dies el Gener i 35 dies el Juliol-Agost 

 

La planta estarà situada al polígon “Gasos Nobles”, situat al terme municipal d’Igualada 

(Barcelona), concretament a l’Avinguda del Kriptó nº1. 

 

1.1.1. Abast del projecte 

El projecte presentat abasta tota la documentació següent: 

 Disseny i especificacions de totes les unitats de reacció i procés per la producció i 

purificació de MCB. 

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

productes, subproductes i matèries auxiliars. També de l’estació de càrrega i 

descàrrega a la planta d’aquests. 

 Disseny del sistema de control necessari pel correcte funcionament de la planta. 

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

gasos. 
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 Posada en marxa i operació de la planta un cop construïda. 

 Llista de recomanacions amb bones praxis relacionades amb la seguretat, la higiene i la 

sostenibilitat ambiental durant la construcció i la operació de la planta. 

 Avaluació econòmica i estudi de viabilitat de la planta. 

 Diagrames generals, P&ID i implementació d’aquests. 

 Disseny físic (mapa) de la planta en 2D. Inclou totes les etapes del procés, 

emmagatzematges, àrees de serveis, laboratoris, oficines, vestuaris i àrees auxiliars 

(aparcament, control d’accessos, contra incendis i les etapes de depuració d’aigües i 

gasos). A més d’un espai reservat per a futures ampliacions.  
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1.2. Abreviacions 
 

De cara a facilitar i simplificar la comprensió i lectura del present projecte, s’ha descrit una 

nomenclatura i abreviacions que es faran servir de forma recurrent durant el present projecte. 

Tal i com es descriu en l’apartat 1.9.1.8. Constitució de la planta, aquesta es constitueix en 

diferents àrees segons la tasca que s’hi dugui a terme. La taula 1 recull les abreviacions de 

cadascuna d’aquestes àrees, així com la descripció de les mateixes. 

Taula 2. Nomencaltura segons àrees 

CODI DESCRIPCIÓ 
A-100 Càrrega i descarrega i emmagatzematge de matèries primeres 
A-200 Reacció de cloració 
A-300 Extracció del catalitzador 
A-400 Purificació d’orgànics 
A-500 Absorció d’orgànics 
A-600 Absorció d’àcid clorhídric 
A-700 Emmagatzematge de productes 
A-800 Serveis 
A-900 Manteniment 

A-1000 Tractament de residus 
A-1100 Oficines, vestuaris, laboratoris i control 
A-1200 Aparcament 

 

La codificació dels diferents equips dels que consta la planta es recullen a la taula 2 

 

Taula 2. Nomenclatura dels equips 

CODI EQUIP 
R Reactor 
E Bescanviador de calor, condensador total 
C Columna 
P Bomba 
T Tanc d’emmagatzematge o pulmó 
M Mesclador 
CF Centrífuga 
D Decantador 
F Separador Vapor-Líquid 

CP Compressor 
DC Descalcificador 
TR Torre de refrigeració 
CH Chiller 
TC Tanc criogènic 
CD Caldera 
TE Transformador elèctric 
GE Generador elèctric 
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Els fluids de procés també disposen d’una codificació específica. Aquesta es presenta a la taula 

3. 

Taula 3. Nomenclatura dels fluids de procés 

CODI FLUID 
F01 Benzè (C6H6) 
F02 Clor (Cl2) 
F03 MCB (C6H5Cl) 
F04 DCB (C6H4Cl2) 
F05 Clorur d’hidrogen (HCl) 
F06 Aigua de procés (H2O) 
F07 Hidròxid de sodi 30% (NaOH) 

 

Les mescles de fluids també tenen una codificació pertinent. Es presenta a la taula 4. 

Taula 4. Nomenclatura dels fluids i mescles del procés 

CODI MESCLA 
B01 Benzè, Clorur Fèrric 
B02 Benzè, MCB, DCB, Clorur Fèrric 
B03 Benzè, HCl, Cl2 
B04 Benzè, Aigua, HCl 
B05 NaOH, Aigua 
B06 Benzè, MCB, DCB, Aigua, NaCl, Fe(OH)3 
B07 Benzè, MCB, DCB 
B08 Aigua, NaCl, Fe(OH)3 
B09 MCB, DCB 
B10 Benzè, HCl 
B11 Benzè, MCB, DCB, HCl 
B12 Benzè, MCB 
B13 H2O, HCl 
B14 Cl2, HCl 

 

També els fluids de serveis. Es recull a la taula 5. 

Taula 5. Nomenclatura dels fluids de serveis 

CODI FLUID DE SERVEIS 
S01 Aigua glicolada 
S02 Aire comprimit 
S03 Aigua de xarxa, descalcificada o de refrigeració 
S04 Vapor 
S05 Gas Natural 
S06 Nitrogen 
S07 Dowtherm J (OLI TÈRMIC) 
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1.3. Localització de la planta 
 

La localització proposada per la planta és una parcel·la de 53.239 m2 situada al polígon “El Clot 

del Bruixot” d’Igualada. Igualada és capital de la comarca de l’Anoia (de la província de 

Barcelona). El cens municipal és de 38 978 habitants (dades del 2016). 

Barcelona és la segona ciutat més poblada i en pes econòmic tant d’Espanya com de la 

península Ibèrica, a part de ser una de les ciutats més destacades del Mediterrani. 

 

Figura 1. Situació geogràfica de la planta 

 

La planta dissenyada compleix amb la normativa urbanística del polígon “gasos nobles” relativa 

al municipi, en referència a reculades a vials i veïns, alçada d’edificis, ocupació de la parcel·la i 

edificabilitat d’aquesta. A continuació es mostren tots els requeriments: 

Taula 6. Requeriments estructurals de la planta 

Edificabilitat 1,5 m2 teulada/m2 terra 
Ocupació màxima de la parcel·la 75% 
Ocupació mínima de la parcel·la 20% de la superfície d’ocupació màxima 

Reculades 5 m a la via i als veïns 

Alçada màxima 
16 m i 3 plantes excepte en la producció 

(justificant la necessitat pel procés) 
Alçada mínima 4 m i 1 planta 
Aparcaments 1 plaça/150 m2 construïts 

Distància entre edificis 1/3 del edifici més alt (mínim de 5 m) 
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El polígon disposa dels següents serveis: 

Taula 7. Serveis disponibles a planta 

Energia elèctrica Connexió des de la línia de 20 kV a peu de parcel·la 
Gas natural Connexió a peu de parcel·la a mitja pressió (1,5 kg/cm2) 

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

un col·lector de 800 mm de diàmetre) 
Aigua d’incendis Màxima pressió de 4 kg/cm2 

Aigua de xarxa 
Escomesa a peu de parcel·la a 4 kg/cm2 amb un diàmetre de 200 

mm 
 

El terreny sobre el que està situada la parcel·la té una resistència de 2kg/cm2 i es troba a 1,5 m 

de profunditat sobre graves. 

 

1.3.1. Recursos Humans de la comarca 

A la taula 8 es presenten les dades relacionades amb els recursos humans de la comarca de 

l’Anoia: 

Taula 8. Anàlisi dels recursos humans de la zona 

Població. Per grups d’edat 2016 
De 0 a 14 anys 20.491 

De 15 a 64 anys 76.439 
Total comarca 117.504 

Població major de 16 anys. Nivell d’instrucció. 2011 
Sense titulació 10.594 

Primer grau 13.702 
Segon grau 58.316 

Ensenyança universitària 13.179 
Població. Per relació a l’activitat econòmica. 2011 

Població ocupada 45.483 
Població desocupada 17.611 

Població activa 63.094 
Població inactiva 54.937 

Població major de 16 anys 95.790 
Afiliats a la Seguretat Social 2016 

Total 45.417 
Comptes de cotització. I/2017 

Total 3.264 
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2016 

Agricultura 227,2 
Industria 1.805,8 

Construcció 695,7 
Serveis 5.535,5 

Sense feina anterior 820,2 
Total 9.084,3 
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Per analitzar aquestes dades amb coherència s’ha de tenir en compte que el 2011 la crisi 

econòmica estava castigant durament la comarca, tot i que ara ja s’està recuperant. Moltes 

empreses tèxtils, tant marquistes com industrials tenen fàbriques a la comarca, donant 

aproximadament el 27% del PIB industrial d’aquesta i el 35% de l’ocupació del sector 

industrial. 

Amb tot, Igualada es pot considerar un emplaçament ideal de cara a acollir centres 

manufacturers, doncs disposa de mà d’obra especialitzada, una posició geogràfica òptima de 

cara a rebre i enviar mercaderies, a més de disposar de sòl industrial i unes condicions 

climatològiques força equilibrades. 

 

1.3.2. Comunicacions de la planta 

És imprescindible per al bon funcionament de la planta que aquesta estigui ben comunicada. 

Ja sigui per abastir-se de matèries primeres de la manera més òptima possible (no trobar-se 

limitat de cara a escollir el proveïdor) com per poder expedir el producte amb la major 

eficiència possible. A més, una bona comunicació permetrà reaccionar amb més rapidesa 

davant les emergències i imprevistos (per exemple, quan s’espatlli una màquina el tècnic 

especialitzat arribarà més ràpidament). 

Igualada es pot considerar un municipi ben comunicat, doncs disposa de fàcil accés per 

carretera, a més d’estar situada molt a prop de ports i aeroports importants: 

 

TRANSPORT TERRESTRE: 

A-2 (Autovia del Nord-est). És una de les sis autovies radials d’Espanya i comunica Madrid amb 

Barcelona passant per Alcalá de Henares, Guadalajara, Saragossa, Lleida,  Igualada i Martorell. 

Forma part de la E-90, la carretera europea de 4700 km que comunica Lisboa (Portugal) amb la 

frontera Turquia-Iraq i que passa per Espanya, Itàlia i Grècia.  

L’A-2 s’utilitza d’enllaç entre l’AP-7 i el centre i oest de la Península. Això facilita l’arribada 

terrestre de trànsit procedent dels punts d’Europa més a l’est dels Pirineus. 

L’A-2 permet una arribada des de l’aeroport del Prat-Barcelona en uns 45 minuts per carretera 

i una hora des del port de Barcelona. És, per tant, la via més comú per arribar a Igualada. 

Com a alternatives terrestres també disposa de la C-37 cap al nord (destí Manresa) i la C-15 

cap al sud (destí Vilafranca del Penedès i Tarragona). Utilitzant la C-15 es pot arribar a Igualada 

en una hora i quart des del port de Tarragona. L’eix transversal, més conegut com a C-25, 

s’agafa des de Manresa i porta fins a Vic, Girona (via AP7) i eventualment a la Jonquera. Pel 

que és l’altra opció per connectar amb Europa. 
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Figura 2. Xarxa de carreteres que arriben a Igualada 

 

TRANSPORT FERROVIARI: 

La comunicació ferroviària a la indústria s’utilitza principalment per al transport de 

mercaderies. Per tant, serà una opció a valorar de cara a importar matèries primeres o expedir 

productes i subproductes. 

Igualada es troba comunicada amb el port de Barcelona mitjançant la línia ferroviària 

Llobregat-Anoia, que s’atura a Igualada i és capaç de transportar mercaderies en grans 

quantitats i a una velocitat acceptable. Tot i així, les úniques empreses que ara transporten 

mercaderies per aquesta línia són Solvay i Seat, ja que tenen el conveni amb la Generalitat de 

Catalunya. Si es justifica un volum constant i suficient de mercaderies es podria explorar la 

possibilitat d’explotar aquesta via. Des del port de Tarragona actualment és inviable el 

transport ferroviari. 

Addicionalment, és important destacar que la Península Ibèrica es troba comunicada amb la 

resta d’Europa mitjançant el corredor mediterrani. Aquesta via comunica actualment Perpinyà 

(França) amb Castellbisbal, aturant-se al port de Barcelona. També està previst que en els 

següents anys s’allargui el tram capaç de transportar mercaderies fins a Algesires. Tot i no 

aturar-se a Igualada, convé destacar aquesta via per què facilita molt l’arribada de mercaderies 

a la Península, i per tant, més a prop de l’abat de la planta. 
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Figura 3. Corredor mediterrani. 

 

Figura 4. Connexió ferroviària Igualada-port de BCN 
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També resulta destacable la presència de l’AVE. Aquesta línia ferroviària d’alta velocitat pot 

dur passatgers de manera còmode i ràpida des de Barcelona fins a Madrid (aturant-se a 

Saragossa) i fins a Màlaga. En aquest cas es podrien utilitzar les parades de Lleida, Tarragona o 

Barcelona. 

 

TRANSPORT MARÍTIM: 

Igualada disposa de dos ports a menys de 100 km: el de Barcelona i el de Tarragona. 

El port de Barcelona està a 45 minuts i és un dels més destacats de tot el Mediterrani. El 2016 

va rebre 47 milions de tones de mercaderies, de les quals 9 milions corresponien a 

Hidrocarburs líquids i 900.000 a productes químics líquids. El mateix any va expedir 2,5 milions 

de tones de productes químics. Destaquen les arribades i sortides cap a Itàlia, Regne Unit, 

Algèria i Marroc (a part dels altres ports espanyols) 

El port de Tarragona està a es troba a una hora i quart per carretera d’Igualada. És un port 

utilitzat principalment pel transport de mercaderies, de fet en destaquen les arribades i 

sortides de líquids petrolífers. Tot i així, el transport d’altres fluids químics suposen una part 

important del tràfic del port. A la taula 9 es presenten les dades corresponents al 2016 en 

aquesta categoria. 

Taula 9. Estadístiques del port de Tarragona 2016 

 

 

TRANSPORT AERI: 

És important que la planta estigui localitzada en punt fàcil d’arribar-hi des d’arreu del món. 

Això és degut a que molts equipaments i maquinària requereix de tècnics específics per 

arreglar-les si s’espatllen. Igualada està a prop de l’aeroport de Barcelona-el Prat (a 45 minuts 

per carretera). 

L’aeroport de Barcelona-el Prat és el segon de l’estat en nombre de passatgers i transport de 

mercaderies, en total 44 milions de passatgers van passar per l’aeroport el 2016. Degut a la 

gran importància de l’aeroport i la quantitat de vols i companyies que alberga es pot arribar a 

l’aeroport des de qualsevol punt d’Europa en menys d’un dia, i des de l’Àsia, Àfrica i Amèrica 

en dos dies. 
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1.3.3. Característiques del medi físic de la zona 

METEOROLOGIA 

Igualada es troba dins la franja climatològica mediterrània subcontinental humida. Igualada es 

troba a 50 km del mar, així que les temperatures oscil·len bruscament entre l’hivern, on 

freqüenten les glaçades, i l’estiu, força més calorós. Del dia per la nit la temperatura també 

canvia força. La probabilitat de neu és bastant baixa, fins i tot a l’hivern. Les granissades són 

més comuns, així que serà important tenir-ho en ment a l’hora de dissenyar els equips, per 

motius d’abrasió i resistència d’aquests. 

En els últims 100 anys la mínima històrica es troba el febrer del 1956 i és de -6,7°C. La màxima, 

que data del juliol del 1982 és de 43°C. Amb tot, les mitjanes anuals són més temperades, sent 

l’agost el mes més calorós (22,8°C de mitjana) i el gener el més fred (7,3°C de mitjana). 

Pel que fa a les precipitacions, varien bastant al llarg de l’any, amb el juliol com a mes més sec 

(29 l/m2 de mitjana) i el més plujós el setembre (72 l/m2 de mitjana). 

A la figura 5 es presenten les dades meteorològiques mitjanes dels últims anys a la ciutat: 

 

Figura 5. Dades meteorològiques de Igualada als últims anys 

 

SISMOLOGIA I GEOLOGIA 

Igualada es troba envoltada per una fossa tectònica formada per tres estructures 

diferenciades. Tot i així, es pot considerar que l’activitat sísmica és molt baixa. 

Segons dades del Servei de Sismologia de Catalunya, al territori català es registra un 

terratrèmol al dia inferior a 2 graus en l’escala de Richter. En algunes ocasions, escasses 

vegades a l’any, es registra un terratrèmol de 3 graus. 
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HIDROLOGIA 

L’aigua és un recurs molt important en moltes parts del procés, ja que s’utilitza com per 

absorbir el clorur d’hidrogen, com a fluid auxiliar, per netejar, per refrigerar, als bescanviadors 

de calor o a les bombes, entre d’altres. Per tant, és molt important conèixer les 

característiques de l’aigua de la zona de cara a estar previnguts i poder fer pretractaments a 

aquesta per que no faci malbé els equips o que el procés es vegi afectat negativament. 

Una de les característiques més importants de l’aigua és la seva duresa, és a dir, la quantitat de 

minerals (sals de magnesi i calci) que porta dissolts. Aquestes sals poden ocasionar problemes 

d’incrustacions, corrosió, taponat, de les canonades, etc. pel que s’hauran de reduir o eliminar 

si estan per sobre un límit que pogués comprometre el procés i els equips.  

Per les característiques geològiques de la zona, l’aigua corrent d’Igualada té una duresa de 

502-510 ppm de CaCO3, una duresa altíssima. Per evitar problemes amb les incrustacions es 

realitzarà una descalcificació de l’aigua en aquelles etapes que pugin resultar més 

comprometedores. 
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1.4. Característiques i propietats dels compostos 
 

1.4.1. Monoclorbenzè 

El monoclorbenzè és un compost aromàtic de fórmula química C6H5Cl i és el producte 

d’interès de la planta. A condicions ambients és un líquid incolor o groguenc. Les seves 

propietats es presenten a la taula 10. 

Taula 10. Propietats del monoclorbenzè 

Massa molar 112,56 g/mol 
Densitat a condicions ambient 1,11 g/cm3 

Volum molar a 20°C 0,101 L/mol 
Olor Semblant a les ametlles 

Punt de fusió -45°C 
Punt d’ebullició 131°C 

Solubilitat en aigua a 20°C 0,5 g/L 
Solubilitat Soluble en la majoria de dissolvents orgànics 

Pressió de vapor a 20°C 9 mmHg 
Índex de refracció a 20°C 1,5241 
Tensió superficial a 25°C 0,03299 N/m 

Viscositat a 25°C 0,753 mPa·s 
Punt crític 633,4 K i 4,52 MPa 

Calor estàndard de vaporització a 25°C 40,97 kJ/mol 
Calor estàndard de combustió a 25°C -3100 kJ/mol 

Entalpia estàndard de formació (líquid) 11,1 kJ/mol 
Entalpia estàndard de formació (gas) 52,0 kJ/mol 
Calor específica a condicions ambient 150,1 J/mol·K 

Conductivitat tèrmica a 25°C 0,127 W/m·K 
 

També es pot anomenar i/o etiquetar de les següents formes: 

 Benzene chloride (anglès) 

 Phenyl chloride (anglès) 

 MCB 

 108-90-7 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 200-753-7 (número EC, European Commission) 

 0015 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 CY1400000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 1134 (número UN, United Nations) 

 J64922108F (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

És una substància neutra i tèrmicament estable. Pot reaccionar per substituir els hidrògens 

(halogenació, sulfonació, alquilació i nitració) o el clor (hidròlisi). El clor està fortament enllaçat 

a l’anell i només es podrà substituir sota condicions altament energètiques. Pot hidrolitzar-se a 

fenol utilitzant hidròxid de sodi aquós a 360-390°C a pressions elevades o amb vapor a 400-



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 1. Especificacions del projecte 
  
  
 

Pàgina 16 de 64 
 

450°C sobre fosfat de calci. Reacciona amb l’hidròxid d’amoni a temperatures elevades i en 

presència de catalitzadors de coure per produir anilina. 

A nivell mundial s’obté la gran majoria de plantes de benzè i clor operant en continu (com la 

planta dissenyada). Es poden obtenir conversions de benzè casi completes però s’obtindrà més 

DCB. D’altra banda, es podrien obtenir conversions més petites però alhora menys % de DCB. 

Altres alternatives per obtenir-ne serien: 

 Cloració en fase gas amb clor pur 

 Oxicloració: cloració amb HCl i aire 

 Cloració amb compostos clorats 

 Electròlisi del benzè i l’àcid clorhídric 

Tot i així, a excepció de la oxicloració, aquestes alternatives no són industrialment destacables 

actualment. 

Sens dubte, la utilitat més gran que se l’hi dona al MCB és la de fer de precursor al 

nitroclorbenzè. Un 68% del MCB acaba destinat a produir-ne. El nitroclorbenzè al seu temps és 

consumit com a intermedi de reacció en la manufactura de tintes i pigments, el processament 

de gomes, de pesticides (com el paratió i el carbofurà), medicaments (paracetamol) i altres 

productes químics orgànics. 

Altres usos destacats per el MCB són la síntesis del difenil èter i els polímers sulfonats. Aquests 

dos productes també es consumeixen per la producció de pesticides o altres productes 

químics. 

 

 

 

Figura 6. Representacions del monoclorbenzè i del nitroclorbenzè 
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1.4.2. Benzè 

El benzè és un hidrocarbur aromàtic de fórmula C6H6. És la molècula fonamental dels 

compostos aromàtics, doncs així s’anomenen els seus derivats. És un dels reactius principals 

que s’utilitzaran. A condicions ambients és un líquid incolor groguenc molt inflamable i 

cancerigen. Les seves propietats es presenten a la taula 11. 

Taula 11. Propietats del benzè 

Massa molar 78,114 g/mol 
Densitat a condicions ambient 0,88 g/cm3 

Volum molar a 20°C 0,089 L/mol 
Olor Semblant al petroli, molt aromàtica 

Punt de fusió 5 °C 
Punt d’ebullició 80 °C 

Solubilitat en aigua a 25°C 1,79 g/L 
Solubilitat Soluble en la majoria de dissolvents orgànics 

Pressió de vapor a 25°C 94,8 mmHg 
Índex de refracció a 20 °C 1,5011 
Tensió superficial a 25°C 0,02822 N/m 

Viscositat a 25°C 0,604 mPa·s 
Punt crític 562 K i 4,89 MPa 

Calor estàndard de vaporització a 25°C 33,83 kJ/mol 
Calor estàndard de combustió a 25°C -3267,6 kJ/mol 

Entalpia estàndard de formació (líquid) 48,7 kJ/mol 
Entalpia estàndard de formació (gas) 82,9 kJ/mol 
Calor específica a condicions ambient 134,8 J/mol·K 

 

També es pot anomenar i/o etiquetar de les següents formes: 

 Cyclohexatriene (anglès) 

 Phenyl hydride (anglès) 

 Benzol (anglès) 

 Phene (anglès) 

 71-43-2 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 203-628-5 (número EC, European Commission) 

 0642 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 CZ0175000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 1134 (número UN, United Nations) 

 K18102WN1G (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

El benzè comercial a nivell mundial prové de de quatre grans fonts: el reformat catalític 

(~35%), la hidrodesalquilació i la dismutació del toluè (~30% entre els dos) i el craqueig 

d’hidrocarburs alifàtics (~35% del benzè comercial mundial). 

El benzè té molts usos, entre els que destaquen tres grans àmbits: com a constituent en 

combustibles, com a dissolvent i com a reactiu químic (l’ús que se l’hi donarà a la planta). Com 

a dissolvent s’utilitza per a greixos, olis, tintes, pintures, plàstics, ceres i gomes. Com a reactiu 
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químic s’utilitza per la formació dels compostos aromàtics. En alguns casos també s’utilitza per 

l’extracció d’olis de llavors. Per tant, és consumit per les indústries dels adhesius, 

combustibles, plàstics, detergents, explosius, medicines, colorants o els lubricants, entre 

d’altres. Convé destacar que els usos principals són tots a nivell industrial, doncs el benzè com 

a tal és un gran carcinogen i s’ha limitat el seu ús quotidià. 

 

 

Figura 7. Representació del benzè 

 

1.4.3. Clor molecular 

El clor és una substància gasosa de color verd-groc. La seva fórmula química és Cl2, on els dos 

àtoms de clor formen un enllaç simple. És altament corrosiu per als metalls, sobretot en 

presència d’humitat. També destaquen les seves propietats desinfectants i oxidants. Té efectes 

perjudicials tòxics per a qui el respiri, afectant greument als pulmons i ulls. Les seves propietats 

es presenten a la taula 12. 

Taula 12. Propietats del clor 

Massa molar 70,906 g/mol 

Densitat a condicions ambient 
2,898 g/L (Més dens que l’aire, s’acumula als punts 

baixos) 
Olor Característica i irritant 

Punt de fusió -101 °C 
Punt d’ebullició -34 °C 

Solubilitat en aigua a 20°C 7 g/L 
Pressió de vapor a 25°C 5.830 mmHg 

Viscositat a 20°C 0,134 mPa·s 
Punt crític 417 K i 7.991 MPa 

Calor estàndard de vaporització a 
25°C 

17,76 kJ/mol 

Calor específica a condicions 
ambient 

33,949 J/mol·K 

Potencial de ionització 11,48 eV 
 

També es pot anomenar i/o etiquetar de les següents formes: 

 Molecular chlorine(anglès) 

 Dichlorine (anglès) 
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 7782-50-5 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 231-959-5 (número EC, European Commission) 

 0126 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 FO2100000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 1017 (número UN, United Nations) 

 4R7X1O2820 (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

Al ser un gas altament reactiu no es troba en la seva fórmula molecular a la natura. Enlloc, es 

troba en la forma del seu ió clorur Cl-, molts cops enllaçat amb àtoms metàl·lics formant sals 

minerals com el NaCl (sal comuna), KMgCl3 · 6H2O (carnal·lita) o KCl (silvina). Per tant, s’extreu 

principalment de la sal marina en el procés conegut com Clor-Sosa, un procés electrolític on 

s’obté Cl2, NaOH i H2. Aquest procés assoleix una puresa del 99,3%, contaminat només per 

traces de Br-, C2Cl6 , C6Cl6 i aigua. 

El seu ús principal és com a component del PVC, un plàstic molt versàtil i utilitzat. 

Aproximadament el 20% del clor manufacturat mundialment és destinat al PVC. 

Un 17% del clor s’utilitza en la manufactura de paper. Un 15% en la formació de compostos 

inorgànics. Les seves propietats i la fàcil obtenció el fan un gran protagonista en la 

manufactura de desinfectants de tot tipus, sobretot per al tractament d’aigües tant de consum 

com de piscina. Aquest ús correspondria a un ~5%. 

El 36% del clor es destina a la formació de compostos orgànics (exceptuant els del PVC), entre 

els que destaquen el cloroetà, cloro metà i òxid de propilè. 

A part d’aquests, té molts més usos per un gran ventall d’indústries i consumidors. 

 

1.4.4. Diclorobenzè 

El diclorobenzè (DCB) prové de la reacció del MCB amb clor gas. Per tant, és una reacció 

secundària que convé evitar, doncs consumeix el producte d’interès. El DCB són tres isòmers 

diferents: 1,4-diclorobenzè és el més important, el que es forma en major proporció i sobre el 

que tractarà el següent apartat. Dels isòmers 1,2 i 1,3 només cal saber que són líquids utilitzats 

per fer herbicides. Com que tots tres isòmers tenen punts d’ebullició similars i seran separats 

dins les mateixes fraccions no es diferenciaran. 

El DCB és un sòlid cristal·lí blanc a condicions ambient. La seva fórmula química és C6H4Cl2 i és 

un compost aromàtic derivat del benzè. Les seves propietats es presenten a continuació: 

Taula 13. Propietats del diclorbenzè 

Massa molar 147,00 g/mol 
Densitat a condicions ambient 1,29 g/cm3 

Volum molar a 20°C 0,114 L/mol 
Olor Forta, recorda a la del boles de naftalè 

Punt de fusió 53 °C 
Punt d’ebullició 174 °C 



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 1. Especificacions del projecte 
  
  
 

Pàgina 20 de 64 
 

Solubilitat en aigua a 25°C 79 mg/L 
Solubilitat Soluble en etanol, acetona, benzè i èters 

Pressió de vapor a 25°C 1,74 mmHg 
Calor específica a condicions ambient 162,4 J/mol·K 

Potencial de ionització 8,98 eV 
 

    

Figura 8. Isòmers del diclorbenzè 

 

També es pot anomenar i/o etiquetar de les següents formes: 

 1,4-dichlorobenzene (anglès) 

 4-dichlorobenzene (anglès) 

 p-dichlorobenzene (anglès) 

 para-dichlorobenzene (anglès) 

 106-46-7 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 203-400-5 (número EC, European Commission) 

 0037 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 CZ4550000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 3077 (número UN, United Nations) 

 D149TYB5MK (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

L’isòmer 1,2-DCB es llista a continuació: 

 1,2-dichlorobenzene (anglès) 

 2-dichlorobenzene (anglès) 

 o-dichlorobenzene (anglès) 

 ortho-dichlorobenzene (anglès) 

 95-50-1 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 202-425-9 (número EC, European Commission) 

 1066 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 CZ4500000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 1591 (número UN, United Nations) 

 6PJ93I88XL (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

I l’isòmer 1,3-DCB: 

 1,3-dichlorobenzene (anglès) 
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 3-dichlorobenzene (anglès) 

 m-dichlorobenzene (anglès) 

 meta-dichlorobenzene (anglès) 

 541-73-1 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 208-792-1 (número EC, European Commission) 

 1095 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 CZ4499000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 2810 (número UN, United Nations) 

 75W0WNE5FP (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

El p-DCB és el DCB clorbenzè més valuós, seguit del o-DCB. El m-DCB no té tantes aplicacions 

que justifiquin la seva producció ni comercialització a una escala de la magnitud dels altres 

dos. 

L’o-DCB s’utilitza per al tractament de residus, com a intermedi en la producció de 3,2-

dicloroanilina. També com a herbicida, com a dissolvent en decapants i netejador de motors. 

De tots tres, el p-DCB és el que engloba un mercat més variat. L’isòmer p-DCB s’utilitza com a 

matèria primera en la producció de resines PPS (un polímer d’alt rendiment), per pedres 

desodorants i per al control d’arnes. 

 

1.4.5. Clorur d’hidrogen o Àcid clorhídric 

El clorur d’hidrogen és un compost de fórmula HCl. A condicions estàndard de pressió i 

temperatura és un gas incolor més dens que l’aire. La seva forma hidratada es coneix com àcid 

clorhídric, que és un àcid fort que emet vapors. És un compost tòxic i corrosiu. En condicions 

anhidres no afecta a metalls, tot i així, en presencia d’humitat sorgeixen vapors d’àcid 

clorhídric que ataquen la majoria dels metalls. Les seves propietats es presenten a la taula 14. 

Taula 14. Propietats de l'àcid clorhídric 

Massa molar 36,46 g/mol 
Densitat a condicions ambient (gas) 0,118 g/cm3 

Densitat (solució 32%) 1,15 g/cm3 
Olor Picant i sufocant 

Punt de fusió -115 °C 
Punt d’ebullició -85 °C 

Solubilitat en aigua a 25°C (àcid clorhídric) 
37% és la concentració màxima que es pot 

obtenir i que és estable 
Solubilitat Altament soluble en etanol i dietilèter 

Pressió de vapor a 25°C 345,42 mmHg 
Entalpia estàndard de formació (líquid) -167,2 kJ/mol 

Entalpia estàndard de formació (gas) -92,31 kJ/mol 
Calor específica (àcid 37%) 2,43 kJ/kg·K 

Potencial de ionització 12,74 eV 
Acidesa (forma àcid) -4 pKa (àcid fort) 
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Es pot anomenar i/o identificar de les següents maneres: 

 Hydrogen chloride (anglès) 

 Hydrochloric acid (anglès) 

 Muriatic acid (anglès) 

 7647-01-0 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 231-595-7 (número EC, European Commission) 

 0163 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 MW4025000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 1050 (número UN, United Nations) 

 QTT17582CB (número UNII, Unique Ingredient Identifier) 

L’àcid clorhídric és un subproducte de moltes indústries químiques que treballen amb 

substàncies orgàniques, pel que la oferta és molt elevada. De totes maneres, la demanda 

també ho és. Els seus usos principals es llisten a continuació (si no s’indica el contrari es tracta 

de la forma àcida): 

 Neteja, tractament, galvanitzat i decapat de metalls 

 Desincrustant per la calç 

 Control de pH (destaca depuradores i piscines) 

 Curtit pells 

 Reactiu d’anàlisi als laboratoris 

 Regeneració de resines d’intercanvi iònic 

 Industria alimentària (producció de gelatina) 

 Reactiu de partida en la síntesi de FeCl3 

 

1.4.6. Clorur fèrric anhidre 

El clorur fèrric és un compost químic inorgànic de fórmula FeCl3. És un àcid de Lewis bastant 

fort, molt corrosiu i tòxic. La seva forma anhidra és en cristalls que es poden veure verd fosc o 

granat en funció de com el toqui la llum. A més, la forma anhidra és deliqüescent i forma una 

boirina de clorur d’hidrogen en presència d’aire humit. Quan es dissol en aigua, el clorur fèrric 

s’hidrolitza en una forta reacció exotèrmica. Les seves propietats es llisten a la taula 15. 

Taula 15. Propietats del clorur de fèrric anhidre 

Massa molar 162,204 g/mol 
Densitat a condicions 

ambient 
2,9 g/L (Més dens que l’aire, s’acumula als punts baixos) 

Olor Recorda a l’àcid clorhídric 
Punt de fusió 304 °C 

Punt d’ebullició 316 °C 
Solubilitat en aigua a 25°C 912 g/L 

Solubilitat 
Soluble en solucions alcalines, èters i metanol (molècules 

polars) 
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Es pot anomenar i/o identificar de les següents maneres: 

 Fèrric chloride (anglès) 

 Iron(III) chloride (anglès) 

 Iron trichloride (anglès) 

 Molysite (anglès) 

 Flores martis (anglès) 

 7705-08-0 (número CAS, Chemical Abstracts Service) 

 231-729-4 (número EC, European Commission) 

 1499 (número ICSC, International Chemical Safety Cards) 

 LJ9100000 (número RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 

 1773 (número UN, United Nations) 

El clorur fèrric comercial s’obté principalment del licor de passivat (que prové del decapat 

d’acers). També com a subproducte de la manufactura de diòxid de titani mitjançant el procés 

del tetraclorur de titani. 

El seu ús principal (~70% del FeCl3) a nivell mundial és el tractament d’aigües residuals (ja que 

és un molt bon coagulant). Un ~15% s’utilitza per la producció d’aigua potable. També s’utilitza 

com a agent de lixiviació, pel gravat del coure o com a catalitzador (l’ús que se li donarà en 

aquesta planta). 

També s’utilitza al laboratori i en ambients quotidians, però en quantitats molt menys 

importants. 
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1.5. Alternatives per l’obtenció del MCB 
 

El procés de cloració del benzè es pot dur a terme de manera continua o discontinua. Quan es 

vol obtenir una concentració mínima de diclorobenzè s’utilitza la manera continua. Això és 

degut a que al tenir un temps de residència menor es dona menys temps per que el MCB 

reaccioni amb el clor per formar DCB, el producte no desitjat. 

 

1.5.1. Alternatives al FeCl3 com a catalitzador (àcids de Lewis) 

Sota les mateixes condicions que es treballa a la planta es pot dur a terme la reacció de 

cloració del benzè utilitzant altres àcids de Lewis com a catalitzador. Les alternatives més 

utilitzades són AlCl3, FeBr3, SnCl4 i ZnCl2. Els resultats són molt similars en tots els casos, pel 

que s’utilitzarà normalment el que sigui més fàcil d’obtenir o que presenti unes propietats més 

adients. 

 

1.5.2. Reactor batch 

Utilitzant el mètode discontinu, s’omple un dipòsit profund de ferro o acer amb benzè. Aquest 

dipòsit disposa de serpentins per poder refrigerar el procés. Mitjançant una canonada, s’entra 

pel fons el clor. El catalitzador és clorur fèrric. La temperatura es manté inferior a 45°C, per no 

afavorir la reacció productora de DCB. El clorur d’hidrogen produït a la reacció es pot 

recuperar després utilitzant un rentador amb un dissolvent refrigerat. En línies generals, el 

procés s’assembla molt al continu amb l’excepció de que resulta imprescindible no superar els 

40-45°C. 

 

1.5.3. Reactors continus 

Una manera de produir MCB és utilitzar múltiples reactors petits en paral·lel refrigerats 

externament. Els reactors contenen el catalitzador. Els reactors es mantenen entre 20 i 40°C. 

Les diferències amb el nostre procés són l’ús de múltiples reactors petits i molt freds (per 

inhibir la reacció del DCB) enlloc de utilitzar-ne dos però més grossos (i refrigerats utilitzant 

una mitja canya). 

 

1.5.4. Procés Raschig o oxicloració 

En aquest procés, el benzè reacciona amb clor que s’ha format al mateix reactor degut a la 

oxidació catalítica de l’HCl. Per fer-ho, s’introdueix una mescla pre escalfada de vapor de 

benzè, aire (que aporta l’oxigen), vapor d’aigua i HCl a pressió atmosfèrica al reactor. Allà, a 

220-260°C es troba amb clorur de coure (II) (que actua com a catalitzador). 

Altres alternatives per al catalitzador són el FeCl3, Al2O3, CuO o CoO. 
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𝐻𝐶𝑙 + 0,5 𝑂2 + 𝐶6𝐻6
𝐶𝑢𝐶𝑙2
→    𝐻2𝑂 + 𝐶6𝐻5𝐶𝑙 

Un 2% del benzè crema, proporcionant un 25% de la calor necessària per mantenir la reacció a 

aquesta temperatura. 

𝐶6𝐻6 + 15/2 𝑂2 → 6 𝐶𝑂2 + 3 𝐻2𝑂 + ∆ 

 

El problema d’aquest mètode és que, al treballar a temperatures tant altes, s’afavoreix molt la 

reacció de combustió del benzè, el que pot esdevenir en una temperatura de reacció 

incontrolable. Tot això sumat al fet que es malgasta el valuós reactiu per fer una funció que 

qualsevol altre hidrocarbur més barat podria complir. Tot plegat provoca que aquest mètode 

resulti massa car de dur a terme en comparació amb els altres l’ha relegat a un rol obsolet. 

 

1.5.5. Alternatives no viables a nivell industrial 
Aquestes alternatives són factibles a nivell de laboratori, però es consideren poc eficients, molt 

cares i s’han de dur a terme a temperatures molt elevades, el que provoca que les reaccions 

puguin descontrolar-se i acabar formant DCB o fins i tot altres clorobenzens més substituïts. 

Cloració en fase gasosa amb clor pur: En aquest procés, es du a terme la cloració del benzè a 

400-500 °C en fase gas. S’utilitza com a reactor un tub de quars que facilita mantenir les altes 

temperatures. 

Cloració mitjançant compostos clorats: Un altre mètode proposat és el de no utilitzar clor pur 

sinó utilitzar altres compostos clorats (no tots serveixen). Per exemple, quan s’utilitza clorur de 

nitrosil per aportar el clor que el benzè es quedarà. La reacció es du a terme a 425°C: 

𝐶6𝐻6 +𝑁𝑂𝐶𝑙 → 𝐶6𝐻5𝐶𝑙 + 𝐻𝑁𝑂 

El subproducte de la reacció és el nitrosil. 

Aquest mètode no es considera viable industrialment degut al alt preu dels compostos clorats 

utilitzables en contraposició al clor pur. 

Procés de Loeser i Schmidt: Una variant del procés de Raschig. Aquí, una mescla de vapor de 

benzè, HCl i aire es fa reaccionar a 150-300°C en contacte amb un catalitzador complex de 

coure i hidròxid d’alumini que forma una massa fluïditzada de partícules suspeses en el corrent 

de vapor. 

Electròlisi de benzè i àcid clorhídric: Aquest procés té una alta selectivitat cap al MCB (98%) i 

un rendiment molt alt també (94%). 
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1.6. Necessitats de serveis a planta 
 

Els serveis de la planta són totes les operacions auxiliars que es porten a terme en paral·lel al 

procés de producció, del que no en formen part de manera directa però que sí que són 

imprescindibles per què aquest pugui existir. Els serveis són els encarregats de fer funcionar el 

procés i regular-lo, per tant, han d’estar disponibles de manera fiable, en excés i amb una 

qualitat acceptable. El seu objectiu és aportar o retirar energia i/o matèria al procés. 

Els serveis es poden classificar en continus i intermitents. Els continus són aquells serveis que 

tenen un ús (i per tant un consum) continu que forma part de l’operació i que no pot deixar de 

funcionar mentre el procés ho estigui fent. Un exemple seria l’electricitat per impulsar tots els 

equips, o l’aigua glicolada per refrigerar el reactor. Pel que fa als intermitents, no es 

consumeixen de manera continuada, pel que podria el gas natural que consumeixen els 

generadors elèctrics quan hi ha un tall de subministrament (no el gas natural de les calderes). 

A la planta es disposa dels següents serveis: 

 Electricitat 

 Gas natural 

 Aigua de xarxa 

 Aigua descalcificada 

 Aigua de refrigeració 

 Aigua glicolada de chiller 

 Vapor d’aigua 

 Oli tèrmic 

 Aire comprimit 

 Nitrogen 

 

1.6.1. Electricitat 

Objectiu: Alimentar els equips elèctrics. 

Requisits: Connexió externa a peu de parcel·la, gasolina 

Equips necessaris: Estació transformadora, xarxa elèctrica, generador 

L’electricitat és la font d’energia que impulsarà la majoria d’equips de la planta. Des de 

bombes i compressors a sistemes de control passant per l’enllumenat. Com es pot veure, és 

imprescindible que l’abastiment d’electricitat no s’aturi en cap moment. Per tant, a part de la 

font d’electricitat que suposa estar connectat a la línia de la comarca també s’han preparat uns 

generadors de contenció per tal d’actuar en cas d’emergència. 

La connexió a la línia a peu de parcel·la és capaç de subministrar 20 kV, però la majoria 

d’equips funcionen a 380 V i 50 Hz, pel que serà necessària una estació transformadora. S’ha 

optat per el següent model: 
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Taula 16 Característiques de l'estació transformadora 

Equip Transformador elèctric 
Nom de l’equip TE-801 

Proveïdor Ormazabal Velatia 
Model Transforma.smart 

Potència nominal (kVA) Fins a 800 
Voltatge nominal (kV) Fins a 24 

Tensió de pas (V) Màxim 600 
Voltatge menor (V) Acord amb les necessitats del client 

Freqüència (Hz) 50 o 60 
 

Per conèixer el consum d’electricitat de la planta s’analitza la potència dels motors dels equips. 

Per estimar el cost de l’electricitat fora del procés (il·luminació i altres) s’ha decidit afegir un 

5% al cost total del cost consumit pels equips. S’observa que el consum total a la planta és de 

1.311,57kWh. 

Taula 17. Consum d'electricitat de la planta. 

Equip Qtt Potencia (kW)  Consum total (kWh) 

DC-801/3 3 6,9 20,70 

TR-801/2 2 92,5 185,00 

CH-801/3 3 150 450,00 

CP-801 1 200 200,00 

R-201 2 14,17 28,34 

R-301 1 11,16 11,16 

M-201 1 1,2 1,20 

M-301 1 2,3 2,30 

CF-301 1 75 75,00 

P-101-A/B 2 0,474 0,95 

P-102-A/B 2 0,409 0,82 

P-103-A/B 2 1,616 3,23 

P-104-A/B 2 1,853 3,71 

P-201-A/B 2 1,109 2,22 

P-202-A/B 2 3,488 6,98 

P-203-A/B 2 0,930 1,86 

P-204-A/B 2 3,870 7,74 

P-105-A/B 2 0,374 0,75 

P-106-A/B 2 1,013 2,03 

P-301-A/B 2 3,111 6,22 

P-302-A/B 2 0,395 0,79 

P-303-A/B 2 1,835 3,67 

P-402-A/B 2 1,504 3,01 

P-401-A/B 2 0,531 1,06 

P-404-A/B 2 0,206 0,41 

P-403-A/B 2 2,694 5,39 
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Equip Qtt Potencia (kW)  Consum total (kWh) 

P-703-A/B 2 0,815 1,63 

P-501-A/B 2 1,017 2,03 

P-601-A/B 2 1,595 3,19 

P-701-A/B 2 0,408 0,82 

P-801-A/B 2 2,285 4,57 

P-802-A/B 2 0,577 1,15 

P-803-A/B 2 87,376 174,75 

P-804-A/B 2 14,484 28,97 

P-805-A/B 2 1,481 2,96 

P-805-A/B 2 1,481 2,96 

CP-501-A/B 2 0,579 1,16 

CP-801-A/B 2 0,176 0,35 

CP-802-A/B 2 0,021 0,04 

5% addicional - - 62,46 

TOTAL - - 1.311,57 

 

Com que la planta no pot funcionar sense electricitat, i no ens podem permetre cap aturada en 

cas d’un tall en el subministre, s’instal·laran uns generadors que s’engegaran i apagaran 

automàticament en cas de fallada. Aquest equip ha d’estar capacitat per fer funcionar 

simultàniament els 1.311,57kW que requereix la planta. A més a més, ha d’estar capacitat per 

arrancar tots els equips. Un equip quan arranca pot arribar a necessitar 6 vegades els kW que 

requereix per operar. Per tant, observant que l’equip que més consumeix és el compressor CP-

801, que requereix de 200kW per operar, es dedueix que els equips haurien de subministrar 

1200kW per arrancar l’equip en el pitjor dels casos. Orquestrant una arrancada seqüencial 

(enlloc de simultània) d’aquells equips que consumeixen més es pot veure que el màxim de 

potència requerida serà, precisament, per operar-los: 1.311,57kW. Coneixent aquestes 

necessitats, s’ha seleccionat 4 generadors del proveïdor Gnerac® Industrial Power, 

concretament el model SG400, capaç d’alimentar 400kW consumint 136,6m3/h de Gas 

Natural. Les especificacions de l’equip es troben a l’apartat 2.4.9.9 Generador elèctric. 

 

1.6.2. Gas Natural 

Objectiu: Combustible per les calderes i generadors de la planta 

Requisits: Connexió a la xarxa de gas natural 

Equips necessaris: - 

La principal funció del gas natural serà alimentar les calderes per produir el vapor a 3bar, a 

8bar i per escalfar l’oli tèrmic. També s’utilitzaran per alimentar els generadors elèctrics en cas 

d’un tall d’electricitat  a la planta. 

Es disposa d’una connexió a peu de parcel·la a mitja pressió (1,5bar) amb la xarxa de gas 

natural. 
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De manera continuada, es requerirà d’aquest servei en els següents equips: 

Taula 18. Requeriments de gas a la planta. 

Equip/instal·lació Consum (Nm3/h) 
CD-801 130 
CD-802 779 
CD-803 12 

Instal·lacions civils de la planta menyspreable 
TOTAL 921 

 

A més a més, es requerirà gas natural en cas de fallada del servei elèctric per alimentar els 

generadors. El consum d’aquests serà de 546m3/h. 

 

1.6.3. Aigua de xarxa 
Objectiu: Subministrar aigua potabilitzada als equips i serveis que ho requereixin, a part de a 

totes les instal·lacions civils i jardins.  

Requisits: Connexió a la xarxa municipal (Escomesa a peu de parcel·la a 4 kg/cm2 amb un 

diàmetre de 200 mm). 

Equips necessaris: - 

L’aigua de xarxa s’utilitzarà a totes les instal·lacions civils de la planta, a part dels jardins. Pel 

que fa al procés de producció, l’aigua de xarxa s’utilitzarà per produir aigua descalcificada. 

El servei d’aigua de xarxa no requerirà de cap equip, només una xarxa de canonades 

connectades a la escomesa a peu de parcel·la de 200 mm, que permetran distribuir l’aigua per 

tots els punts de la planta que ho precisin. Tampoc serà necessària cap bomba, doncs la 

pressió de subministre és suficient per complir les exigències del servei. 

Per conèixer el consum d’aigua de xarxa a la planta s’estudia el consum dels diferents equips 

que n’utilitzen. Pel que fa als altres usos (principalment les neteges i al consum per les 

instal·lacions civils), s’ha estimat aquest consum com un 2% del dels altres equips. 

Taula 19. Necessitats d'aigua de xarxa 

EQUIP Consum (m3/h) Quantitat Consum (m3/h) 
DC-801/4 6,81 4 27,24 
TR-801/2 2  17,28 

Altres usos 2% dels altres equips - 2,23 
TOTAL - - 46,75 
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1.6.4. Aigua descalcificada 

Objectiu: Alimentar el mesclador M-301 i les calderes 

Requisits: Aigua de xarxa i electricitat 

Equips necessaris: Descalcificador 

Per dur a terme la reacció del reactor R-301 es requereix aigua sense sals minerals. També per 

a realitzar l’absorció del àcid clorhídric a l’Àrea 600. Aquesta aigua és l’anomenada aigua 

descalcificada. Per aconseguir aigua descalcificada s’ha de sotmetre l’aigua de xarxa a un 

tractament per tal d’eliminar impureses que puguin estar dissoltes en aquesta. 

A més a més, resulta important eliminar la calç de l’aigua perquè es podrien provocar 

incrustacions que malmetrien les vàlvules i equips més delicats de la línia de procés. Aquest fet 

resulta especialment important pel que fa a les calderes. Si es generés vapor a partir d’aigua de 

xarxa, les sals minerals d’aquesta quedarien incrustades molt ràpidament a la caldera i 

bescanviadors per on circula el vapor, pel que es generarien molts problemes d’aquest tipus. 

De totes maneres, al tractar-se les dues línies de vapor de dos circuits tancats, no es consumeix 

aigua de manera continuada. Per tant, les calderes només consumiran aigua descalcificada a 

les posades en marxa (amb el cabal total del circuit) i després per suplir les pèrdues puntuals 

que pogués tenir la línia. 

Per tant, el consum d’aigua descalcificada a la planta serà el que es consumeix a l’àrea 300 pel 

tractament del catalitzador: 21,2m3/h. Més la que es consumeix a l’absorció de l’àcid 

clorhídric: 6,04m3/h. Per tant, en total es requereixen 27,24m3/h. Tenint en compte que la 

duresa de l’aigua d’Igualada és extremadament elevada (502-510 ppm de CaCO3 o 60-51ºHºF), 

s’ha adquirit un equip descalcificador capaç de tractar aquest cabal. 

Taula 20. Característiques del descalcificador d'aigua 

Equip Descalcificador d’aigua 
Proveïdor Culligan® Matrix Solutions 

Model HE 90 TWIN 1,5” 
Llargada/Amplada/Alçada del conjunt (cm) 147/61/153 

Pes/Pes en operació (kg) 360/710 
Cabal màxim d’aigua (m3/h) 8,4 

Pressió de funcionament (bar) 1,7-8,3 
Temperatura de funcionament mín/max (ºC) 4,4/38 

Capacitat d’intercanvi ((m3 d’aigua x duresa (ºF)) 440 
Consum elèctric (kWh) 6,9 

Preu estimat (€) 7500 
 

Aquest model està compost per dos tancs de descalcificació independents amb les 

especificacions esmentades a la taula 20. 

Aquest sistema permet treballar en continu, quan les resines d’un dels tancs s’esgota el 

sistema de control talla la circulació al tanc esgotat i la dirigeix cap al tanc de descalcificació 

bessó. Un cop canviada la direcció del corrent a tractar, el tanc esgotat comença la regeneració 
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de la seva resina emprant la sal que conté un tanc amb una capacitat de 295kg 

d’emmagatzematge de sal que ve amb els descalcificadors. 

Com que cada parella de descalcificadors pot tractar un cabal de 8,4m3/h i per al procés es 

requereixen 27,24m3/h, s’adquiriran un total de 4 equips descalcificadors. L’actuació del 

conjunt total es presenta a la taula 21: 

Taula 21. Requeriments totals d'aigua descalcificada 

Número d’equips 4 
Nom dels equips DC-801/802/803/804 

Cabal màxim a tractar (m3/h) 33,6 
Consum energètic (kWh) 27,6 
Preu total dels equips (€) 30.000 

 

 

Figura 9. Descalcificador seleccionat 

En la zona d’emmagatzematge es disposarà de tancs per emmagatzemar l’aigua tractada i des 

d’allà abastir les necessitats del procés d’aigua descalcificada, tenint sempre una reserva en 

cas d’averia dels equips. 

 

1.6.5. Aigua de refrigeració 
Objectiu: Subministrar aigua a 20 ºC que s’utilitzarà als bescanviadors de calor com a fluid 

refrigerant. 

Requisits: Aigua de xarxa, electricitat. 

Equips necessaris: Torre de refrigeració. 

Amb les necessitats energètiques que presenta nostra industria, el paper de l’aigua de torre és 

molt important i això es reflexa en les quantitats d’aigua que es requereixen pels 

bescanviadors en les línies de procés i els condensadors de les torres de destil·lació. En aquest 
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servei arriba un corrent d’aigua a 40°C i el conjunt d’equips baixa la seva temperatura fins a 

20°C. 

A continuació es presenta la taula 22, on estan registrades les necessitats d’aigua del procés i 

l’equivalent a l’energia que ha d’aportar la torre de refrigeració.  

Taula 22. Necessitats d'aigua de refrigeració de la planta 

Equip Cabal màssic 
(kg/h) 

Cabal 
volumètric 

(m3/h) 

Calor bescanviat 
(kW) 

Temperatura de 
sortida (ºC) 

E-402 112.053 122,053 2.609,6 40 
E-404A 8.684 8,684 101,1 30 
E-404B 8.474 8,474 98,7 30 
E-405 109.630 109,630 2.552,4 40 

E-501A 9.805 9,805 114,2 30 
E-501B 9.404 9,404 109,5 30 
E-501C 9.055 9,055 105,5 30 
E-701A 7.576 7,576 88,2 30 
E-701B 7.570 7,570 88,1 30 
E-701C 7.888 7,888 91,8 30 
E-702A 956 0,956 11,1 30 
E-702B 926 0,926 10,8 30 
E-702C 819 0,819 9,5 30 
E-702D 784 0,784 9,1 30 
TOTAL 293.624 293,6 6.000 37,5 

 

Calculant el valor percentual del cabal de cada corrent respecte al cabal total multiplicat per la 

temperatura de sortida s’ha calculat una temperatura mitjana d’arribada a la torre de  

refrigeració. Aquesta és de 37,5 ºC. 

Les torres de refrigeració són dispositius que posen en contacte una massa d’aire fred i sec en 

contracorrent amb la massa d’aigua calenta que ve dels equips de la planta que la requereixen. 

Una part d’aquesta aigua s’evapora refredant la resta, amb aquest fet es dissipen 0,694 

kW/litre en una hora. Així es produeix aigua freda que es retorna al procés per absorbir més 

calor i començar de nou el cicle. Per tant, hi haurà una entrada d’aigua per suplir la pèrdua 

d’aigua. 

Es requereix una torre o conjunt d’elles que abasteixi la necessitat de retirar 6000 kW de 

l’aigua, d’un cabal volumètric total de 293,6 m3/h. Per a cobrir aquesta demanda s’ha escollit 

un conjunt de torres de refrigeració de la marca EWK amb les prestacions indicades a la taula 

23. 
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Taula 23. Característiques de la torre de refrigeració 

Equip Torre de refrigeració 
Proveïdor EWK© Torres de refrigeració 

Model EWK 1800 
Llargada/Amplada/Alçada (m) 4,6/4,3/4,8 

Pes/Pes en operació (kg) 2.609/10.134 
Calor dissipada (kW) 3.150 

Consum elèctric (kWh) 92,5 
Preu estimat 91.800 

 

Tenint en compte les especificacions de la torre i les necessitats de refrigeració requerides per 

la planta s’ha optat per la següent configuració d’equips: 

Taula 24. Requeriments totals de torres de refrigeració. 

Número d’equips 2 
Nom dels equips TR-801/802 

Capacitat de dissipació màxima (kW) 6.300 
Potència d’operació 95% 

Consum energètic (kWh) 185 
Preu total dels equips (€) 183.600 

  

 

Figura 10. Exemple real de torre de refrigeració. 

Les torres de refrigeració presenten pèrdues per evaporació, per purgues degut a l’augment de 

concentració de les sals d’una part de l’aigua i per arrossegament del separador de gotes. 

Totes aquestes pèrdues es reflecteixen en la taula 25 i es tradueix en una necessitat d’haver 

d’aportar un cabal d’aigua de xarxa per suplir-les. 
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Taula 25. Pèrdues de cada torre de refrigeració. 

Pèrdues per evaporació (m3/h) 4 
Pèrdues per arrossegament (m3/h) Menyspreable 

Pèrdues per purga (m3/h) 4,64 
Pèrdues totals per torre (m3/h) 8,64 

Cabal total d’aigua per suplir (m3/h) 17,28 
 

1.6.6. Aigua glicolada de chiller 

Objectiu: Actuar com a fluid refrigerant més fred que l’aigua 

Requisits: Electricitat 

Equips necessaris: Bescanviadors de calor, chillers 

La reacció de cloració del benzè, la precipitació del catalitzador i la de neutralització del HCl 

són molt exotèrmiques, i necessiten d’una refrigeració molt potent per poder dur-se a terme. 

L’aigua, que és el fluid refrigerant que s’utilitzaria en la majoria de casos, no permet operar a 

una temperatura tant baixa com es desitja (-10°C) ja que es congela, així que s’ha optat per 

utilitzar aigua glicolada30, és a dir, aigua amb etilenglicol al 30% en pes. Gràcies a aquest fet, es 

pot treballar als -10°C que es requereixen. 

Per refredar aquesta aigua glicolada s’utilitzarà un equip de fred o chiller, que funciona amb 

electricitat i que refredarà fins als -10°C. Per minimitzar les pèrdues de calor, s’ha decidit afegir 

un revestiment d’espuma de poliuretà a les canonades que transportin aquesta aigua glicolada 

després de passar pel chiller. 

A la taula 26 es presenten les necessitats de la planta respecte a l’aigua glicolada de chiller, és 

a dir, el cabal requerit i la calor que absorbeix dels bescanviadors i que després el chiller ha de 

tornar a eliminar. 

Taula 26. Necessitats d'aigua de chiller de la planta 

Equip Cabal màssic 
(kg/h) 

Cabal 
volumètric 

(m3/h) 

Calor bescanviat 
(kW) 

Temperatura de 
sortida (ºC) 

E-501D 8.490 8,20 85 0 
E-701D 8.841 8,54 89 0 
R-201A 32.797 31,68 1.528 35 
R-201B 32.797 31,68 1.528 35 
R-301 22.698 21,93 1.022 35 
TOTAL 105.623 102,03 4252 29,3 
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Calculant el valor percentual del cabal de cada corrent respecte al cabal total multiplicat per la 

temperatura de sortida s’ha calculat una temperatura mitjana d’arribada al chiller. Aquesta és 

de 29,3 ºC. 

Per abastir 102 m3/h d’aigua glicolada30 a -10 ºC retirant 4252 kW, s’ha optat per un chiller de 

la marca Budzar©, les especificacions del qual es presenten a la taula 27. 

Taula 27. Característiques del chiller 

Equip Chiller 
Proveïdor Budzar Industries, Inc. 

Model LTW-250 
Llargada/Amplada/Alçada (m) 10/2/2 

Pes/Pes en operació (Tn) 8/10 
Calor dissipada (kW) 1.577 

Consum elèctric (kWh) 150 
Preu estimat (€) 100.000 

 

 

Figura 11. Exemple de chiller industrial 

 

Tenint en compte les especificacions del chiller i les necessitats de refrigeració de l’aigua 

glicolada s’ha optat per la següent configuració: 

Taula 28. Requeriments totals de chiller 

Número d’equips 3 
Nom dels equips CH-801/802/803 

Capacitat de dissipació màxima (kW) 4.731 
Potència en operació 90% 

Consum energètic 450 
Preu total dels chiller 300.000 
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1.6.7. Vapor d’aigua 

Objectiu: Escalfar o evaporar els corrents del procés. 

Requisits: Aigua descalcificada, gas natural i electricitat 

Equips necessaris: Caldera de vapor 

A la planta, la majoria de bescanviadors calents i reboilers obtenen el calor necessari gràcies al 

vapor d’aigua. A la planta es podrà trobar dos tipus de vapor, a 3 bar i 135 ºC i a 10 bar i 180 

ºC. S’ha utilitzat un o altre en funció de les necessitats del bescanviador. Es tindran per tant 

dues línies diferents de vapor a la planta, cada una funcionarà amb les seves calderes. És 

important que el vapor es generi amb aigua descalcificada, doncs al evaporar aigua es 

generarien molts problemes de precipitació i incrustacions de carbonat càlcic. 

El vapor d’aigua es generarà gràcies a un grup de calderes, que escalfaran l’aigua descalcificada 

que arribi contínuament al circuit. El dimensionament d’aquestes calderes es presenta a 

continuació. 

Per començar, s’han de conèixer les necessitats de vapor per als diversos bescanviadors de la 

planta. Aquestes es presenten a la taules 29 i 30. 

Taula 29. Necessitats de vapor a 3 bar. 

Equip Condicions del 
vapor 

Cabal màssic 
(kg/h) 

Calor bescanviat 
(kW) 

Temperatura de 
sortida (ºC) 

E-201 3bar 135ºC 315 189,4 131,7 
E-301 3bar 135ºC 998 600,9 131,7 

E-401A 3bar 135ºC 299 179,2 133,4 
E-401B 3bar 135ºC 169 102 131,8 
TOTAL 3bar 135ºC 1.781 1072 132 

 

Taula 30. Necessitats de vapor a 10 bar. 

Equip Condicions del 
vapor 

Cabal màssic 
(kg/h) 

Calor bescanviat 
(kW) 

Temperatura de 
sortida (ºC) 

E-403 10bar 180ºC 5.260 2.947,5 178,7 
E-406 10bar 180ºC 4.927 2.760,9 178,7 
TOTAL 10bar 180ºC 10.187 5.708 179 

 

Calculant el valor percentual del cabal de cada corrent respecte al cabal total multiplicat per la 

temperatura de sortida s’ha calculat una temperatura mitjana d’arribada a la caldera. Aquesta 

és de 132 ºC per el vapor a 3 bar i 135 ºC. Per al vapor a 10 bar i 180 ºC és de 179 ºC. 

Amb les necessitats esmentades a les taules 29 i 30 s’ha seleccionat dues calderes per 

alimentar aquests equips. La marca seleccionada és ATTSU®, una multinacional amb sucursals 

a Girona, València i Madrid. 
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Taula 31. Característiques de la caldera a 3 bar. 

Equip Caldera de vapor 
Nom de l’equip CD-801 

Proveïdor ATTSU® 
Model HH-2000 

Producció de vapor (kg/h) 2.000 
Potència tèrmica (kW) 1.516 
Potència en operació 71% 

Consum de gas natural (Nm3/h) 130 
Pes (kg) 9.000 

Taula 32. Característiques de la caldera a 10 bar 

Equip Caldera de vapor 
Nom de l’equip CD-802 

Proveïdor ATTSU® 
Model HH-12000 

Producció de vapor (kg/h) 12.000 
Potència tèrmica (kW) 9.101 
Potència en operació 63% 

Consum de gas natural (Nm3/h) 779 
Pes (kg) 36.000 

 

1.6.8. Oli tèrmic 

Objectiu: Escalfar aquells corrents amb els que el vapor d’aigua no és compatible 

Requisits: Gas natural, electricitat 

Equips necessaris: Caldera d’oli tèrmic 

Per als bescanviadors on és necessari escalfar corrents que poden dur un percentatge d’HCl és 

molt important que aquest no entri en contacte amb aigua en cap moment, doncs esdevindria 

en una reacció fortament exotèrmica. Així doncs, per evitar qualsevol risc de fuga entre el fluid 

dels tubs i el de la carcassa s’ha optat per treballar amb un oli tèrmic en aquests casos. L’oli 

tèrmic escollit ha estat el Dowtherm J, de l’empresa Dow Chemical®. Els motius principals són 

la facilitat per bombejar-lo i la bona estabilitat tèrmica de la que disposa. 

Una vegada adquirit l’oli, aquest es manté dins el circuit, pel que només se’n ha de reposar 

anualment un 1% aproximat, que es perd degut a fugues o malbaratament. 

L’oli tèrmic calent s’aconsegueix mitjançant una caldera d’oli tèrmic que escalfa aquest oli fins 

a la temperatura desitjada, a la planta de BOPAC Industries, aquesta serà de 200ºC. 

A la taula 33 es presenten les necessitats d’oli tèrmic als bescanviadors de la planta. 
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Taula 33. Necessitats d'oli tèrmic de la planta. 

Equip Cabal màssic 
(kg/h) 

Cabal 
volumètric 

(m3/h) 

Calor bescanviat 
(kW) 

Temperatura de 
sortida (ºC) 

E-202A 7.008 9,88 23,9 195 
E-202B 6.266 8,84 21,4 195 
E-601 2.161 3,05 7,4 195 
TOTAL 15.435 21,77 53 195 

 

Coneixent les necessitats, es selecciona una caldera capaç de subministrar el calor desitjat al 

cabal requerit. Igual que amb el vapor, s’ha optat per utilitzar una caldera de la marca ATTSU®, 

amb sucursals a Girona, València i Madrid. 

Taula 34. Característiques de la caldera d'oli tèrmic 

Equip Caldera d’oli tèrmic 
Nom de l’equip CD-803 

Proveïdor ATTSU® 
Model FT-100 

Cabal d’oli capaç de tractar (m3/h) 32,4 
Potència tèrmica (kW) 117 
Potència en operació 45% 

Consum de gas natural (Nm3/h) 12 
 

1.6.9. Aire comprimit 

Objectiu: Enviar senyals pneumàtics a les vàlvules de control 

Requisits: Electricitat 

Equips necessaris: Compressor, tanc d’emmagatzematge, filtres, post refredador 

La xarxa d’aire comprimit de la fàbrica és la encarregada de fer arribar els senyals electrònics 

(4-20 mA) des dels transductors fins a les vàlvules de control, que actuen a 6 bars. S’utilitzarà 

aire de l’ambient passat per les següents etapes: 

1. Filtre del compressor: Aquí s’eliminen les impureses de l’aire abans de la compressió 

per protegir el compressor i evitar que entrin contaminants al sistema. 

2. Compressor: És la peça que conferirà pressió a l’aire de l’ambient per convertir-lo en 

aire comprimit. La connexió del compressor a la xarxa ha de ser flexible per a evitar la 

transmissió de vibracions deguda al funcionament de la mateixa. 

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

en forma d’humitat. 

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

de partícules i humitat. 

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

mitjana de les aplicacions connectades a la xarxa. 
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Per conèixer la quantitat d’aire comprimit requerit a la planta s’ha de considerar el nombre de 

vàlvules que hi ha a tota la planta. Es coneix que una vàlvula requereix com a mínim 1,5m3/h i 

un màxim de 3m3/h d’aire comprimit per al seu correcte funcionament. Sabent el número de 

vàlvules que requereixen el cabal d’aire comprimit es pot estimar el cabal total que requereix 

la planta. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁º𝑣à𝑙𝑣𝑢𝑙𝑒𝑠 · 3  (
𝑚3

ℎ
) (1) 

 

Tenint en compte que a la planta hi ha 540 vàlvules, la situació més desfavorable on totes les 

vàlvules alhora requereixin el màxim cabal d’aire comprimit, s’ha de disposar d’un cabal de 

1620m3/h per abastir la planta. 

Amb les necessitats esmentades, s’ha escollit un compressor capaç de suplir tota la necessitat 

d’aire comprimit amb les següents especificacions: 

Taula 35. Característiques del compressor de la planta 

Equip Compressor 
Nom de l’equip CP-801 

Proveïdor Atlas Copco® 
Model GA 200-7,5bar 

Pressió de treball (bar) 7,5 
Capacitat de cabal (m3/h) 2424 

Potència de motor instal·lada (kW) 200 
Nivell de soroll (dB) 78 

Pes (kg) 4927 
Llargada/Amplada/Alçada (mm) 3400/2000/2300 

 

1.6.10.  Nitrogen 
Objectiu: Formar una atmosfera inerta en determinats equips. 

Requisits: Nitrogen. 

Equips necessaris: Tanc criogènic de nitrogen i gasificador. 

El nitrogen s’utilitza per Inertitzar els equips on la presència d’aire pugui ocasionar problemes. 

Substituint l’aire que ocupa l’atmosfera dels tancs i equips amb nitrogen s’aconsegueix 

eliminar l’oxigen i així eliminar el comburent del triangle del foc, prevenint la possibilitat 

d’incendis. També permet eliminar la humitat de l’aire, per que aquesta no reaccioni amb els 

diferents productes que es poden trobar dins els equips. 

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

protectora de gas per sobre de la substància. La humitat del espai superior queda substituïda 

per nitrogen d’elevada puresa, inert i completament sec. Un sistema precís de control de la 

vàlvula garanteix que quan el dipòsit s’ompli o es buidi, el contingut de nitrogen es 
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compensarà automàticament per a mantenir la capa protectora. Per als recipients que amb 

freqüència s’utilitzen en processos discontinus, caracteritzats per l’ompliment i buidament 

cíclics, es crea una comporta especial de gas inert que impedeix l’entrada d’oxigen de manera 

eficaç. 

No es pot estimar de manera precisa la quantitat de nitrogen que s’ha d’emprar en tots els 

equips que requereixin d’aquest servei. El sistema de control de pressió dels tancs a pressió 

consta d’un llaç de control que s’encarrega d’obrir i tancar la vàlvula de venteig segons la 

pressió que es registri dins el tanc, pel que es pot realitzar una aproximació del cabal requerit 

segons les vegades que s’omplin i es buidin els tancs a pressió de la planta. 

Per estimar el cabal de nitrogen requerit a la planta s’ha utilitzat la següent consideració: 

Control de pressió en omplir/buidar un tanc d’emmagatzematge a pressió o tanc pulmó a 

pressió (equips en operació): 

 S’estima que és un 15% del volum total de l’equip, per hora: 

𝑄𝑁2 =
0,15 · 𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝

1 ℎ
 (
𝑚3

ℎ
) (2) 

 

Per tant, tenint en compte els equips que operen amb nitrogen, els requeriments són els 

següents: 

Taula 36. Requeriments de nitrogen de la planta 

ÍTEM Volum (m3) Cabal N2 (Nm3/h) requerit 
T-109 90 13,5 
T-110 90 13,5 
T-111 90 13,5 
T-112 90 13,5 
T-113 90 13,5 
T-202 2,5 0,375 
T-401 0,7 0,105 
TOTAL - 67,98 

 

Aquest és el volum de nitrogen requerit mentre opera la planta. En les postes en marxa se’n 

requerirà una quantitat molt més gran, pel que s’haurà de comptar amb tancs suplementaris. 

L’empresa proveïdora realitzarà el lloguer d’aquests equips les vegades a l’any que es pugui 

requerir. 

Tal com s’explica als càlculs realitzats anteriorment, a la planta es requerirà un total de 68 

Nm3/h per regular les pressions dels tancs. S’ha considerat que s’haurien de tenir 17 dies 

d’estoc. Per tant, la capacitat de nitrogen emmagatzemat que s’ha de tenir és de 8160 Nm3. 

Aquest volum és de nitrogen gas, però l’emmagatzemarem líquid per tal que ocupi menys 

volum. Es farà en un tanc criogènic a 18bar per garantir la pressió de servei. Per convertir 
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aquest nitrogen s’utilitzarà el mateix factor de conversió proporcionat per l’empresa 

proveïdora (Linde®)1: 1Nm3 de Nitrogen gas = 1L de nitrogen líquid).  

Taula 37. Necessitats de nitrogen de la planta 

Cabal de nitrogen requerit (Nm3/h) 68 
Volum de nitrogen requerit per 17 dies d’estoc (Nm3) 27744 

Volum de nitrogen líquid (L) 27,74 
  

Amb les necessitats esmentades, s’ha optat per el tanc de nitrogen líquid criogènic que 

presenta les següents característiques. 

Taula 38. Característiques del tanc criogènic de nitrogen 

Equip Tanc criogènic 
Nom de l’equip TC-801 

Proveïdor Linde 
Model LIN 300 

Diàmetre/alçada (mm) 2.400/11.550 
Pes/Pes en operació (kg) 13.920 

Capacitat (L) 28.700 
Capacitat de descàrrega (m3/h) 600 
Pèrdues per vaporització (%/d) 0,30 

Pressió d’operació (bar) 18 
Preu estimat (€) 20.000 

 

Figura 12. Tanc criogènic de la planta 

  

                                                           
1 http://www.abellolinde.es/es/news_and_media/download/product_data_sheets/index.html. 
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1.7. Plantilla de l’empresa 
 

La planta de BOPAC Industries és una empresa. Per tant, a part del departament de producció 

per fer funcionar la fàbrica en si, caldran quatre altres departaments per que la planta pugui 

actuar com a tal. L’organigrama general que s’ha proposat per al funcionament d’aquesta es 

presenta a la figura 12. 

 

Els accionistes són els propietaris de l’empresa. Ingressen els beneficis nets d’aquesta i són els 

que acaben tenint la última paraula en totes les decisions importants. De totes maneres, el 

funcionament d’aquesta es reparteix en quatre grans departaments que vetllen per què dia a 

dia la planta funcioni i generi beneficis. 

  

Figura 13. Organigrama de BOPAC industries 
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1.7.1. Departament de Producció 

Aquest departament s’encarrega de controlar el dia a dia de la fàbrica. Operar els equips que 

ho requereixin. Que els equips funcionin correctament. Solucionar tots els possibles 

contratemps que vagin sortint diàriament. 

Taula 39. Estructura i característiques de la plantilla de producció 

Treballador Torns 
Nº de 

Treballadors 
TOTAL: 71 

Sou brut 
mensual 

Director de 
producció 

- 1 5500€/mes 

Tècnic de producció - 5 3300€/mes 

Operari Encarregat 

5 torns: 
Dilluns a divendres  

06.00-14.00 
Dilluns a divendres  

14.00-22.00 
Dilluns a divendres  

22.00-06.00 
Dissabtes, diumenges i festius 

12h 
Dissabtes, diumenges i festius 

12h 
 

1/torn=5 1700€/mes 

Operari 11/torn=55 1200€/mes 

Operari 
manteniment 

1/torn=5 1300€/mes 

 

 Director de producció: Enginyer altament qualificat. Coneixement absolut de tota la 

planta i els problemes que sorgeixen. Presa de decisions pel que fa a mesures que 

s’han de prendre amb els equips d’aquesta. 

 Tècnics: Enginyers que assessoren el director de producció i coordinen totes les 

operacions unitàries de la planta. Existeix l’enginyer de control, l’elèctric, el tèrmic, 

etc. 

 Encarregats: Operaris amb la missió de coordinar les funcions dels altres operaris dins 

la planta. Realitzen una funció de transmissors entre els tècnics i els operaris. 

 Operaris: Mà d’obra directa de la planta. Pot ser més o menys qualificada depenent de 

la funció que realitzin. Inclou els conductors de toros mecànics. 

 Treballadors de manteniment: Mecànics encarregats de realitzar les reparacions 

menys específiques dins la planta. Hi ha d’haver sempre un operari de manteniment a 

la planta. Per aquells equips que requereixin reparacions més específiques es parlarà 

amb el proveïdor d’aquest perquè assessori el treballador de manteniment o enviï un 

tècnic especialista.  
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1.7.2. Departament Financer 

Aquest departament s’encarrega de gestionar econòmicament i socialment la planta. 

Taula 40. Estructura i característiques de la plantilla del departament financer 

Treballador 
Nº de Treballadors 

TOTAL: 22 
Sou brut mensual 

Director financer 1 5500€/mes 
Comptable 3 3300€/mes 

Divisió de compres 3 2800€/mes 
Administració 12 1700€/mes 

Informàtic 3 2600€/mes 
 

 Director financer: Economista altament qualificat. També té coneixements de dret. 

S’encarrega de prendre les decisions que tenen a veure amb l’economia de l’empresa. 

També amb la plantilla d’aquesta. 

 Comptables: Economistes que assessoren el director financer. 

 Divisió de compres: S’encarrega de buscar els proveïdors i negociar el preu de compra. 

 Administració: Secretaris amb la funció de coordinar tota la plantilla i la fabrica com a 

negoci. Inclou els encarregats de recursos humans. 

 Informàtics: Informàtics que solucionen els problemes dels ordinadors a tota la 

planta. També gestionen la pàgina web de l’empresa. 

1.7.3. Departament Comercial 

Aquest departament s’encarrega de trobar els compradors per als productes que es generen a 

la planta i negociar el preu i les condicions de la venta. Com que coneix el mercat també 

s’encarrega de realitzar la investigació i recerca en funció a les necessitats/oportunitats del 

mercat i els possibles compradors. 

Taula 41. Estructura i característiques de la plantilla del departament comercial 

Treballador 
Nº de Treballadors 

TOTAL: 
Sou brut mensual 

Director comercial 1 4000€/mes 
Publicitat 2 2000€/mes 

Comercial/R+D 10 3400€/mes 
 

 Director comercial: Enginyer amb alts coneixements en negocis i economia. Coordina 

els treballadors del departament i pren les últimes decisions. 

 Publicitat: Publicista encarregat de donar a conèixer l’empresa i realitzar la publicitat 

d’aquesta. També realitzen funcions de community manager. 

 Comercials/ Recerca i desenvolupament: Venedors encarregats de buscar compradors 

i negociar el preu i condicions de venta. Es requereix que també siguin tècnics 

especialitzats en l’enginyeria i la química. S’encarreguen de trobar solucions noves a 

les necessitats/oportunitats del mercat. 
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1.7.4. Departament de Gestió integrada 

Aquest departament s’ocupa del control de qualitat dels productes de la planta. També de la 

seguretat i els riscos laborals i de la gestió mediambiental d’aquesta. Finalment també del 

personal de seguretat i neteja. 

Taula 42. Estructura i característiques de la plantilla de gestió integrada 

Treballador 
Nº de Treballadors 

TOTAL:  
Sou brut mensual 

Director Gestió Integrada 1 4000€/mes 
Control de Qualitat 5 1500€/mes 

Seguretat i riscos laborals 2 3000€/mes 
Medi ambient 2 2800€/mes 

Personal de seguretat 5 1300€/mes 
Personal de neteja 3 1000€/mes 

 

 Director de Gestió Integrada: Enginyer químic encarregat de coordinar les altres 

divisions del departament. 

 Control de Qualitat: Assistents de laboratori encarregats de realitzar el control de 

qualitat dels productes de la planta i de les matèries primeres que es compren. 

Gestionen el laboratori. 

 Seguretat i riscos laborals: Tècnic en seguretat i riscos laborals. Vetlla per la prevenció 

dels riscos laborals en tota la planta. També te coneixements d’actuació en cas 

d’accident. 

 Medi ambient: Enginyer ambiental encarregat de coordinar els equips i funcions de 

l’àrea de medi ambient. També d’assegurar-se del compliment de les lleis 

mediambientals. 

 Personal de seguretat: Controlen l’accés a la planta. 

 Personal de neteja: S’encarrega de la neteja de les instal·lacions civils de la planta. 

  



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 1. Especificacions del projecte 
  
  
 

Pàgina 46 de 64 
 

1.8. Programació temporal i muntatge de la planta 
 

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

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

poder conèixer els terminis i operacions a realitzar per a la construcció s’ha dissenyat un 

diagrama de Gantt. Es pren d’exemple que es comença a demanar la llicència d’obres 

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

en la construcció de la planta: 

Taula 43. Programació temporal i muntatge de la planta 
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Figura 14. Diagrama de Gantt de la construcció 
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1.9. Constitució de la planta 
 

1.9.1. Descripció qualitativa de la planta 

La planta de producció de monoclorbenzè, situada a Igualada, està projectada sobre una zona 

industrial i sobre un polígon que compta amb uns 53.000 m2. L’objectiu es produir 60.000 

tones l’any de MCB. Per fer-ho, no només es necessiten els equips directament relacionats 

amb la producció de MCB, sinó que també s’han d’incloure totes les eines i les infraestructures 

necessàries per a dur a terme el projecte. Espais per als treballadors, emmagatzematge de 

reactius i productes, estacions transformadores per a les necessitats elèctriques...són 

indispensables per a dur a terme el projecte de forma exitosa. 

Amb l’objectiu de tenir la planta ben organitzada, pel seu millor i més eficaç funcionament, 

s’ha fet una distribució de la planta en diverses àrees en funció de les diferents parts del 

procés i de tots els requeriments que es tenen. 

Una bona distribució de les àrees de la planta, servirà per optimitzar l’espai, augmentar 

l’eficiència del treball i reduir els riscos laborals que poden sorgir en aquest tipus d’indústria. A 

més a més, una bona distribució també ens estalviarà sobre costos derivats de una mala 

organització en la producció i en la seguretat de la planta.  

1.9.2. Distribució per àrees  
En aquest apartat, queda representada la distribució de les àrees de la planta amb una breu 

explicació d’elles, per a què quedi clar què es fa a cadascuna d’elles. La planta compta amb 12 

àrees ben definides que engloben totes les necessitats de la planta. Aquesta distribució es 

mostra a continuació. 

Taula 44. Distribució de les àrees de la planta amb el seu codi. 

CODI DESCRIPCIÓ 
A-100A Càrrega i descarrega i emmagatzematge de benzè i catalitzador 
A-100B Càrrega i descarrega i emmagatzematge de clor i NaOH 
A-200 Reacció de cloració 
A-300 Extracció del catalitzador 
A-400 Purificació d’orgànics 
A-500 Absorció d’orgànics 
A-600 Absorció d’àcid clorhídric 

A-700A Emmagatzematge d’àcid clorhídric 
A-700B Emmagatzematge de monoclorbenzè 
A-700C Emmagatzematge de diclorbenzè 
A-800 Serveis 
A-900 Manteniment, magatzem i sala de control 

A-1000 Tractament de residus 
A-1100 Oficines, vestuaris, laboratoris 
A-1200 Aparcament 
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Àrea 100: Càrrega, descarrega i emmagatzematge de matèries primeres 

En aquesta àrea de la planta és on arriben els camions de matèries primeres del proveïdors i 

on s’emmagatzemen les mateixes. S’han implantat dues àrees ja què el volum de reactius es 

força important i tenir aquestes àrees a dues entrades diferents faria la càrrega i descàrrega 

més eficient.  

En el cas de l’àrea 100A, correspon a l’emmagatzematge de benzè, i consta amb 8 tancs 

atmosfèrics de 100 m3, per poder emmagatzemar reactiu amb un stock de 3 dies. 

Pel que fa a l’àrea 100B, correspon a l’emmagatzematge de clor, i consta de 5 tancs a pressió 

de 90 m3 per a tenir el gas liquat.  

Àrea 200: Reacció de cloració 

Un cop surten els reactius de les seves respectives zones d’emmagatzematge (A-100 i A.101), 

es porten al reactor de cloració. El benzè es porta primer a un tanc pulmó (TP-201) per 

homogeneïtzar els corrents de benzè fresc i recirculat,  i a un mesclador (M-201) que serveix 

per  dissoldre el catalitzador (FeCl3). Tota aquesta mescla i el clor provinent de l’àrea A-101 és 

porten als reactors de cloració. Aquests reactors són columnes de bombolleig on es produeix la 

reacció per produir monoclorbenzè. Es compta amb 3 reactors de 45 m3 (R-201 A/B/C) en 

paral·lel dels quals funcionen 2 d’ells i es té un 3er aturat per si hi ha alguna complicació en 

algun moment, que el procés pugui seguir tenint un bon funcionament.  

De cada reactor surten dos corrents, un líquid on hi van les substàncies orgàniques que 

s’envien a l’àrea A-300 i un corrent gas que s’envia a l’àrea A-500, per obtenir àcid clorhídric 

posteriorment. 

Cal dir, que tots i cadascun dels corrents s’han condicionat mitjançant bescanviadors i vàlvules. 

Àrea 300: extracció del catalitzador 

Just al costat de la A-200, es troba aquesta àrea, que serveix per extreure el catalitzador del 

corrent d’orgànics amb el producte de la planta, el monoclorbenzè. Aquesta àrea compta amb 

un reactor on s’extreu el catalitzador amb sosa i aigua. Aquesta mescla de sosa i aigua es fa a 

un tanc de mescla situat abans de l’entrada al reactor d’extracció de 22 m3 (R-301). A mesura 

que la sosa i el clorur de ferro reaccionen es forma un precipitat, l’hidròxid de ferro, que s’ha 

de separar. La separació del precipitat i el líquid es fa mitjançant una centrífuga i un 

decantador per acabar de separar les partícules sòlides i continuar el procés lliure d’aquestes i 

del catalitzador.  

D’aquesta manera el corrent d’orgànics es pot portar a l’àrea A-400 de purificació per acabar 

extraient el monoclorbenzè.  

Àrea 400: purificació d’orgànics 

Un cop s’ha extret el catalitzador del corrent d’orgànics, es passa a aquesta àrea on se separen 

les tres substàncies que resten al corrent; benzè, monoclorbenzè i diclorbenzè. Aquest procés 

compta amb dues columnes de destil·lació (formades per la columna, un condensador amb un 



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 1. Especificacions del projecte 
  
  
 

Pàgina 51 de 64 
 

tanc pulmó i un reboiler); en la primera columna (C-401), se separa el benzè del diclorbenzè i 

del monoclorbenzè i s’envia a l’àrea A-500, on es fa una absorció amb benzè del corrent gas 

que surt del reactor. A la segona columna (C-402) s’acaben per separar el monoclorbenzè del 

diclorbenzè que s’envien a l’àrea A-700 on s’emmagatzemen els diversos productes del procés. 

Àrea 500: absorció d’orgànics 

El corrent gas de surt dels reactors de cloració, contenen una part d’orgànics i és per aquest 

motiu que es fa una absorció amb benzè per netejar aquest corrent al màxim abans de portar-

lo a l’àrea A-600 on s’absorbeix el clorur d’hidrogen per fer àcid clorhídric.  

Aquesta àrea consta de una columna d’absorció (C-501) on, com s’ha dit abans, s’absorbeixen 

els orgànics que han sortit del reactor amb el corrent de gas. El corrent gas de la columna C-

501, surt per caps i s’envia a l’àrea A-600 i el corrent líquid que surt per cues es porta a una 

separador vapor/líquid (F-501) on se separa el gas que porta el corrent  del líquid (benzè).  

El corrent gas es torna a recircular a la columna, i el líquid s’envia al tanc pulmó TP-201 on es 

mescla amb el benzè fresc, per després tornar-lo a aprofitar per la reacció.  

Àrea 600: absorció d’àcid clorhídric 

El corrent gas que surt de l’àrea A-500, es porta finalment a aquesta àrea on es fa una absorció 

amb aigua per acabar obtenint àcid clorhídric al 32%. Per fer-ho es porta el corrent gas 

provinent de la columna C-501 a la columna C-601, on es fa l’absorció amb aigua.  

De la columna C-601, surten dos corrents. El corrent líquid, que surt per les cues, és l’àcid 

clorhídric, que és un dels productes del procés. El corrent gas, que surt pels caps, es porta a 

una scrubber on es renten aquests gasos que posteriorment es tracten de la forma adient a 

l’àrea A-1000. 

Àrea 700: emmagatzematge de productes 

Aquesta àrea serveix per emmagatzemar tots els productes (monoclorbenzè, diclorbenzè i àcid 

clorhídric) que s’obtenen en el procés. És una zona que està condicionada per a què els 

camions o mitjans de transport que venen a la planta a buscar els productes, tinguin un bon 

accés per fer la càrrega de la forma més eficient possible. L’àrea A-700A correspon a 

l’emmagatzematge d’àcid clorhídric, la A-700B correspon a l’emmagatzematge de 

monoclorbenzè i l’A-700C al diclorbenzè. 

Àrea 800: serveis 

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

transformador i generadors elèctrics, els descalcificadors, les torres de refrigeració i chillers 

per refredar els fluids. També s’hi troben les calderes de vapor i oli tèrmic, el tranc criogènic 

del nitrogen i el compressor d’aire comprimit. 
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Àrea 900: manteniment 

En tota planta química hi ha d’haver un espai emprat per al manteniment, magatzem de 

recanvis d’equips...per actuar de la forma més ràpida possible. Es per això que es fa aquesta 

àrea, per satisfer aquestes necessitats.  

Àrea 1000: tractament de residus 

Aquesta zona es pot separar en dues àrees. D’una banda s’hi troba la planta depuradora de la 

fàbrica, on es tracten els efluents aquosos per emetre’ls al clavegueram municipal; i d’altra 

banda els magatzems on es guarden els residus que esperen a ser enviats a gestió externa, així 

com els cannisters de tractament de gasos nous i usats. 
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1.10. Descripció del procés 
El procés dut a terme a la planta de BOPAC Industries es pot dividir en 6 grans etapes: 

1. Reacció de cloració 

2. Tractament del catalitzador 

3. Purificació del producte 

4. Tractament dels gasos i corrent de recirculació 

5. Tractament del gas d’HCl 

6. Tractament del diclorbenzè 

 

 

Figura 15. Diagrama de blocs del procés 

1.10.1.  Reacció de cloració 

L’inici del procés pot situar-se al primer tanc pulmó (T-201) on un corrent de benzè pur (1) i el 

corrent de benzè recirculat, corrent (21), procedent de les cues de la columna flash (F-501) 

format principalment de benzè al 97,69% en pes, s’hi ajunten per formar el corrent d’aliment 

líquid del reactor de cloració. El corrent resultant, corrent (1A), passa per un bescanviador de 

calor (E-201) per a escalfar-se fins a 55 ºC (temperatura d’operació del reactor). L’objectiu 

principal d’escalfar el corrent (1A), apart d’a condicionar-lo a les condicions d’operació del 

reactor, és afavorir la solubilitat del catalitzador, que es veu incrementada amb la 

temperatura. El corrent de sortida del bescanviador E-201, corrent (1B), entra al mesclador M-

201, on hi entra també el catalitzador (FeCl3 anhidre, corrent 2) mitjançant un cargol sense fi i 

s’hi dissol. Del mesclador en surt el corrent 4, corrent líquid d’aliment del reactor, que abans 

d’entrar-hi passa per una bomba per augmentar-li la pressió fins a 2,4 bar. 
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Pel que fa al Cl2 (corrent 3) està emmagatzemat a 15 bar de pressió en estat líquid i 

temperatura atmosfèrica, per tant, primer se l’ha de canviar d’estat. Això es fa mitjançant una 

vàlvula d’expansió (vàlvula RP-228), aquesta vàlvula l’hi baixa la pressió fins a 4 bar traient-lo 

en estat gas, i en conseqüència l’hi baixa la temperatura fins a 2,38ºC (corrent 3.1). 

Posteriorment abans d’entrar-lo al reactor es fa passar per una sèrie de dos bescanviadors (E-

202A i E-202B) per on circula oli tèrmic per a escalfar el clor fins a 55ºC. 

Amb els dos corrents d’aliment del reactor ja preparats, es divideixen ambdós corrents en dos 

d’iguals per a introduir-los als dos reactors que operaran en paral·lel per donar la reacció. 

 

1.10.2.  Tractament del catalitzador 

Els corrents de líquid que surten dels reactors, s’ajunten en un de sol (corrent 5), per a 

continuar el procés. Abans de passar per l’àrea de purificació però, es fa un tractament per a 

extreure el catalitzador per a evitar possibles incrustacions als equips degut a la poca 

solubilitat del mateix. 

Per tal d’eliminar el catalitzador es realitzarà un tractament que constarà de 3 fases, reacció, 

centrifugació i decantació. 

- Reacció del catalitzador clorur fèrric amb sosa càustica(30%) en presència d’aigua 

(corrent 9) per a donar un precipitat en forma col·loïdal (Fe(OH)3) . A aquesta reacció 

se li ha de sumar una altra reacció neutralització per la presència de HCl, la qual es 

força exotèrmica i produeix NaCl. Aquestes reaccions es portaran a terme al reactor de 

l’àrea 300, R-301. 

- Centrifugació del corrent de sortida del reactor (corrent 10) mitjançant una centrífuga 

continua horitzontal d’espiral la qual realitzarà una pre-separació de les dues fases, 

orgànica e inorgànica/aquosa, ja que degut a la formació de col·loides de difícil filtració 

i separació seria impossible realitzar la decantació per gravetat sense aquest 

pretractament. 

- Decantació continua per gravetat del corrent de sortida de la centrifuga (corrent 11) 

per tal de separar completament la fase orgànica de la aquosa. Per la part inferior del 

decantador obtindrem l’aigua contenint NaCl i Fe(OH)3 el qual es disposarà per el seu 

tractament posterior (corrent 13) i per la part superior continuant amb el procés de 

purificació els compostos orgànics, benzè, MCB i DCB (corrent 12). 

 

1.10.3. Purificació del producte 

El corrent d’orgànics que abandona el tractament del catalitzador (corrent 12) s’escalfa en una 

sèrie de dos bescanviadors de calor (E-401A i E-401B) fins a 90 ºC abans d’entrar a la primera 

columna de destil·lació (C-401). En aquesta primera columna s’hi dona la separació del benzè 

que no ha reaccionat, que surt per caps de la columna com a destil·lat amb una puresa del 

99,94% en massa (corrent 14). Per les cues de la columna en surten el nostre producte (MCB), 

unes poques traces de benzè que encara hi queden i el subproducte de la reacció (DCB), 
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corrent (15). Aquest últim corrent surt a 2,4 bar i 169,9 ºC i abans d’entrar a la següent 

separació es refreda fins a 120 ºC mitjançant els bescanviadors E-404A i E-404B. Després 

d’abandonar els bescanviadors se l’hi baixa la pressió fins a 1 atm. Seguint amb la purificació, 

el corrent (15.2) entra a la segona destil·lació. En aquesta columna (C-402) es dona la separació 

del nostre producte d’interès MCB i del subproducte obtingut DCB. Finalment s’obté per caps 

de la columna el MCB amb una puresa del 99,9% en massa. 

 

1.10.4. Tractament dels gasos i corrent de recirculació 

Els corrents de gas que abandonen els reactors s’ajunten en un de sol (corrent 6) per a entrar a 

la columna d’absorció C-501. L’objectiu d’aquesta columna d’absorció és la de recuperar els 

orgànics presents en aquest corrent gasós i a la vegada purificar l’HCl que el forma 

principalment. Com a agent absorbent s’utilitza el benzè recuperat a la primera columna de 

destil·lació (C-401) després de refredar-lo en una sèrie de bescanviadors (E-501A, E-501B, E-

501C i E-501D) fins a 15 ºC per a afavorir l’absorció.  

De la columna d’absorció en surten dos corrents, un de gas que conté principalment HCl amb 

una puresa del 89,13% en massa, i un corrent líquid que conté els orgànics recuperats, 

principalment benzè. El primer corrent, corrent de gas (20), s’envia cap a un altre absorció per 

a treure’n una solució aquosa d’àcid clorhídric al 32% i vendre-la com a subproducte. Al 

corrent de líquids (corrent 19), se l’hi baixa la pressió fins a 1 atm, això provoca que vaporitzi 

una part que posteriorment es separa en un separador vapor-líquid (F-501). Del separador en 

surt per caps una part del HCl que encara restava pressent amb una mica de benzè, que 

després d’augmentar-li la pressió fins a 2,4 bar amb un compressor, es junta amb el corrent de 

vapors provinent dels reactors (corrent 6) per a entrar a l’absorció i no perdre l’HCl. Pel que fa 

al corrent de líquids que abandona el separador F-501 (corrent 21), format principalment de 

benzè al 97,69% en massa, es recircula al principi del procés per barrejar-se amb el benzè pur i 

entrar al reactor. 

 

1.10.5. Tractament del gas d’HCl 
Com ja s’ha comentat abans, el corrent de gas que abandona l’absorbidor d’orgànics (corrent 

20) s’envia a una absorció amb aigua per a treure’n un corrent d’HCl aquos al 32% i vendre’l 

com a un altre subproducte del procés.  

Primer el corrent s’expandeix fins a 1,3 bar, com a conseqüència la seva temperatura baixa fins 

a 5 ºC per tant tot seguit s’escalfa al bescanviador E-601 fins a 15ºC per a entrar a l’absorbidor. 

El sistema d’absorció d’HCl està format per dos absorbidors, un de paret humida i un empacat. 

El nostre corrent gasós entra al absorbidor de paret humida on es donarà l’absorció principal 

fins al 32%. Prèviament però, a la columna empacada s’hi dona una primera absorció fins al 

5%. L’aigua que entra per a fer l’absorció (corrent 24), entra al absorbidor empacat (C-602) i 

absorbeix els gasos d’HCl que surten de l’absorbidor de paret humida (corrent 26) traient un 

corrent aquós al 5%, i un altre corrent de gasos de clor que s’envien a tractament. Aquest 
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corrent aquós al 5% (corrent 27), entra al absorbidor de paret humida (C-601) junt amb els 

gasos provinents de l’absorció d’orgànics per a donar l’absorció final fins al 32%. Mentre 

l’absorció es dona als tubs de l’absorbidor, per la carcassa hi circula aigua de refrigeració per a 

refredar degut a la forta exotèrmia de l’absorció. A la sortida s’obté el corrent (23), format per 

aigua, HCl i les restes de benzè que hi havia.  

Per tal de vendre el corrent aquós d’àcid clorhídric al 32%, primer s’ha de separar el benzè que 

hi ha. Per a fer-ho es fa passar el corrent per un decantador aprofitant que el benzè és 

immiscible en aigua. Finalment s’obté el corrent d’HCl aquós al 32% (corrent 28) llest per 

comercialitzar i un altre corrent format de benzè i una mica d’HCl i aigua (corrent 29) que 

s’enviarà a gestió externa. 

 

1.10.6. Tractament del diclorbenzè 

Un dels subproductes de la reacció, és el diclorbenzè. Aquest compost es forma de manera 

espontània en la reacció i és important trobar la manera de valoritzar-lo a posteriori. 

En aquest sentit, el diclorbenzè se separa a la columna de destil·lació C-402, on se separen 

monoclorbenzè i diclorbenzè. És un corrent líquid, ja que surt de la columna C-402 per sobre 

de la temperatura de fusió.  

El diclorbenzè, és una substància valoritzable en estat sòlid. A BOPAC industries, es treballa en 

aquest sentit per poder solidificar-lo i donar-li un valor.  

El que es fa a la planta es refredar el corrent de diclorbenzè amb una sèrie de bescanviadors de 

plaques fins uns 70ºC. Un cop refredat, encara líquid, passa per uns canals on es ruixa amb 

aigua de torre de refrigeració fins a solidificar-se. Un cop solidificat, un martell mecànic trenca 

el sòlid que s’ha creat i fa petits trossos sòlids. Amb aquest tractament es pot vendre aquest 

subproducte de forma eficient. 
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1.11. Balanç de matèria 
 

A continuació es presentaran les dades obtingudes a partir de la realització del balanç de 

matèria en la planta de producció de clorbenzè. Les dades presenten les condicions de 

temperatura i pressió de cada corrent de procés, presència de vapor i/o líquid, cabals 

volumètrics i màssics, les composicions en mol de cada component que sigui present i d’altres 

propietats tals com la densitat de la mescla en qüestió. 

Les taules 37,38,39,40 corresponen als corrents de la figura 1. El mateix diagrama es troba al 

capítol 10 Diagrames i plànols. 

  



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 1. Especificacions del projecte 
  
  
 

Pàgina 58 de 64 
 

  

Figura 16. Diagrama de procés 
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Taula 45. Balanç de matèria (corrents 1-8) 

 
1 1A 1B 2 3 3,1 3,2 4 4,1 5 6 7 8 

Fracció vapor 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Temperatura (ºC) 20,00 31,03 55 20,00 20,00 2,38 55,00 55,05 55,10 55,00 55,00 25,00 25,00 

Pressió (kPa) 101,30 101,3 101,3 101,30 1.500,00 400,00 400,00 101,30 240,00 240,00 240,00 101,30 101,30 

Cabal molar (kmol/h) 85,82 201,1 201,1 1,20 89,00 89,00 89,00 202,30 202,30 196,15 95,05 1.175,00 64,91 

Cabal màssic (kg/h) 6.703,17 15.670 15.670 195,30 6.310,61 6.310,61 6.310,61 15.860,00 15.860,00 18.187,46 3.979,43 21.176,28 1.400,28 

Cabal volumètric (m3/h) 7,60 17,73 17,73 0,07 4,04 479,89 585,40 17,80 17,80 18,20 1.064,87 21,22 1,22 

Cabal de calor (kj/h) 4,13E+6 9,65E+6 1,03E+7 -5,60E+5 -1,54E+6 -9,97E+4 6,74E+4 9,79E+6 9,79E+6 5,40E+6 -6,75E+6 -3,36E+8 -1,76E+7 

Entalpia molar (kj/kmol) 4,81E+4 4,80E+4 5,14E+4 -4,65E+5 -1,73E+4 -1120 756,9 4,84E+4 4,84E+4 2,75E+4 -7,11E+4 -2,86E+5 -2,71E+5 

Densitat (kg/m3) 877,50 868 841,5 2.799,45 1.356,00 13,15 10,78 849,60 849,60 999,40 3,74 1.007,00 899,80 

Composicions molars 

C6H6 1,0000 0,9844 0,9844 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9786 0,9786 0,5433 0,1035 0,0000 0,0000 

H2O 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,8382 

FeCl3 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0060 0,0060 0,0061 0,0000 0,0000 0,0000 

HCl 0,0000 0,0096 0,0096 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0096 0,0096 0,0351 0,8796 0,0000 0,0000 

C6H4Cl2 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0362 0,0002 0,0000 0,0000 

C6H5Cl 0,0000 0,0059 0,0056 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0058 0,0058 0,3792 0,0119 0,0000 0,0000 

Cl2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0048 0,0000 0,0000 

NaOH 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1618 

NaCl 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fe(OH)3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Taula 46. Balanç de matèria (corrents 8-15,1) 

  8 9 9,1 9,2 10 11 12 12,1 12,2 13 14 14,1 15 15,1 

Fracció vapor 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Temperatura (ºC) 25,00 31,90 31,91 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 90,00 55,00 111,09 15,00 169,86 120,00 

Pressió (kPa) 101,30 101,30 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 101,30 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Cabal molar (kmol/h) 64,91 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.430,682 1.430,68 188,06 188,06 188,06 1.242,62 106,59 106,59 81,47 81,47 

Cabal màssic (kg/h) 1.400,28 22.576,56 22.576,56 22.576,56 40.632,42 40.632,42 17.740,94 17.740,94 17.740,94 22.898,89 8.327,46 8.327,46 9.413,48 9.413,48 

Cabal volumètric (m3/h) 1,22 22,44 22,44 22,44 - - 17,84 18,56 17,84 - 9,44 9,44 8,40 8,40 

Cabal de calor (kj/h) -1,76E+7 -3,54E+8 -3,54E+8 -3,52E+8 - - 6,68E+6 6,68E+6 7,68E+6 - 6,57E+6 5,05E+6 2,61E+6 1,87E+6 

Entalpia molar (kj/kmol) -2,71E+5 -2,85E+5 -2,85E+5 -2,83E+5 - - 3,55E+4 3,55E+4 4,08E+4 - 6,16E+4 4,74E+4 3,20E+4 2,30E+4 

Densitat (kg/m3) 899,80 993,10 993,10 975,40 - - 994,45 956,10 916,30 - 882,29 882,29 1.120,45 1.120,45 

Composicions molars 

C6H6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0745 0,0745 0,5667 0,5667 0,5667 0,0000 0,9996 0,9996 0,0003 0,0003 

H2O 0,8382 0,9915 0,9915 0,9915 0,8604 0,8604 0,0000 0,0000 0,0000 0,9906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

FeCl3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

HCl 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C6H4Cl2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0050 0,0050 0,0378 0,0378 0,0378 0,0000 0,0000 0,0000 0,0872 0,0872 

C6H5Cl 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0520 0,0520 0,3955 0,3955 0,3955 0,0000 0,0004 0,0004 0,9125 0,9125 

Cl2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NaOH 0,1618 0,0085 0,0085 0,0085 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NaCl 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0073 0,0073 0,0000 0,0000 0,0000 0,0085 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fe(OH)3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Taula 47. Balanç de matèria (corrents 15.2-23) 

  15,2 16 17 18 19 19,1 20 20,1 20,2 21 22 22,1 23 

Fracció vapor 0 0 0 1 0 0,0339 1 0,9846 1 0 1 1 0 

Temperatura (ºC) 120,06 132,24 174,13 57,83 43,50 39,28 23,45 5,02 15,00 39,28 39,28 111,23 27,16 

Pressió (kPa) 101,32 101,30 101,30 240,00 240,00 101,30 240,00 130,00 130,00 101,30 101,30 240,00 130,00 

Cabal molar (kmol/h) 81,47 74,40 7,06 99,10 119,34 119,34 86,36 86,36 86,36 115,29 4,05 4,06 439,29 

Cabal màssic (kg/h) 9.413,48 8.375,27 1.038,21 41.66,70 9.153,43 9.153,43 3.340,70 3.340,70 3.340,70 8.966,44 187,02 187,26 9.637,53 

Cabal volumètric (m3/h) 8,40 7,57 0,83 1.120,08 10,35 10,35 873,38 1.498,07 1.576,54 10,13 102,87 53,34 9,78 

Cabal de calor (kj/h) 1,87E+6 2,09E+6 1,86E+4 -6,95E+6 5,31E+6 5,31E+6 -7,21E+6 -7,30E+6 -7,22E+6 5,52E+6 -2,07E+5 -1,94E+5 - 

Entalpia molar (kj/kmol) 2,30E+4 2,81E+4 2,63E+3 -7,01E+4 4,45E+4 4,45E+4 -8,34E+4 -8,45E+4 -8,37E+4 4,79E+4 -5,10E+4 -4,78E+4 - 

Densitat (kg/m3) 1.120,45 1.106,04 1.252,03 3,72 884,63 884,63 3,83 2,23 2,12 884,83 1,82 3,51 985,40 

Composicions molars 

C6H6 0,0003 0,0003 0,0000 0,1088 0,9477 0,9477 0,0490 0,0490 0,0490 0,9728 0,2326 0,2324 0,0097 

H2O 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8038 

FeCl3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

HCl 0,0000 0,0000 0,0000 0,8750 0,0423 0,0423 0,9457 0,9457 0,9457 0,0168 0,7671 0,7672 0,1865 

C6H4Cl2 0,0872 0,0006 0,9996 0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

C6H5Cl 0,9125 0,9991 0,0004 0,0115 0,0099 0,0099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0102 0,0004 0,0004 0,0000 

Cl2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0046 0,0000 0,0000 0,0053 0,0053 0,0053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH 0,0000 0,0000 0,0000 

NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl 0,0000 0,0000 0,0000 

Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 0,0000 0,0000 0,0000 
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Taula 48. Balanç de matèria (corrents 24-29) 

  24 25 26 27 28 29 

Fracció vapor 0 1 1 0 0 0 

Temperatura (ºC) 30,00 53,78 27,16 53,78 27,00 27,00 

Pressió (kPa) 130,00 130,00 130,00 130,00 101,30 101,30 

Cabal molar (kmol/h) 351,30 0,45 9,58 360,72 429,07 13 

Cabal màssic (kg/h) 6.328,61 32,07 365,16 6.661,69 9.130,00 507,53 

Cabal volumètric (m3/h) 6,04 19,44 186,40 6,76 7,67 0,57 

Cabal de calor (kj/h) -1,00E+8 4,04E+2 -8,43E+5 - - - 

Entalpia molar (kj/kmol) -2,86E+5 8,99E+2 -8,80E+4 - - - 

Densitat (kg/m3) 1.004,00 1,65 1,96 - 1190 890 

Composicions molars 

C6H6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3323 

H2O 1,0000 0,0000 0,0000 0,9747 0,8095 0,6092 

FeCl3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

HCl 0,0000 0,0000 0,9528 0,0253 0,1905 0,0585 

C6H4Cl2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C6H5Cl 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Cl2 0,0000 1,0000 0,0472 0,0000 0,0000 0,0000 

NaOH NaOH NaOH NaOH NaOH 0,0000 0,0000 

NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl 0,0000 0,0000 

Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 Fe(OH)3 0,0000 0,0000 
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A continuació es procedeix a realitzar la comprovació del balanç de matèria global respecte les 

entrades i sortides del procés: 

Taula 49. Comprovació del balanç de matèria 

Entrades (kg/h) Sortides (kg/h) 

1 6.703,17 13 22.898,89 

2 195,30 16 8.375,27 

3 6.310,61 17 1.038,21 

7 21.176,28 25 32,07 

8 1.400,28 28 9.130,00 

24 6.328,61 29 507,53 

TOTAL 42.114,24 TOTAL 41.981,98 

 
ERROR (%) 0,314 

  

  



  Planta per la fabricació de monoclorbenzè 
  CAPÍTOL 1. Especificacions 
  
  
 

Pàgina 64 de 64 
 

1.12. Bibliografia 
 

1. Manual del Ingeniero Químico | 6a Edición | Perry, Robert 

2. http://www.portdebarcelona.cat/es/web/autoritat-portuaria/estadisticas 

3. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. http://www.aiguaderigat.cat/CAT/640.asp 

5. https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/2877 

6. https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/sid/0000071432 

7. Low Temperature Chillers. Budzar Industries, Inc. [En línia] 

http://www.budzar.com/lowtemperature-chiller/.  

8. Culligan HE Twin, Descalcificadors. Culligan. [En línia] 

http://www.culligan.es/wpcontent/uploads/CL_Catalogo-Descalcificador-HE-

TWIN_2012.pdf.  

9. Nitrogeno Líquido, Hoja tècnica. Linde. [En línia] 

http://www.abellolinde.es/es/news_and_media/download/product_data_sheets/index.

html.  

 

http://www.portdebarcelona.cat/es/web/autoritat-portuaria/estadisticas
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.aiguaderigat.cat/CAT/640.asp
https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/2877
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/sid/0000071432
http://www.budzar.com/lowtemperature-chiller/
http://www.culligan.es/wpcontent/uploads/CL_Catalogo-Descalcificador-HE-TWIN_2012.pdf
http://www.culligan.es/wpcontent/uploads/CL_Catalogo-Descalcificador-HE-TWIN_2012.pdf

