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12. AMPLIACIONS I MILLORES 

12.1. INTRODUCCIÓ 

 Dins el món de la indústria química, els processos productius i la millora d’aquests es 

deu a la forta competitivitat que s’estableix entre les diferents empreses del sector. És a dir, 

gràcies a aquesta competitivitat entre empreses, els processos productius estan en constants 

millores del calibre enginyeril, per tal de fer-los més eficients i alhora abaratir-ne el cost global, 

oferint així un millor producte i una menor inversió.  

 En aquest capítol, doncs, es pretén fer una descripció de manera qualitativa de les 

possibles millores que podrien implementar-se al procés de producció del MCB, i així optimitzar-

lo. 

12.2. MILLORES 

  12.2.1. REAPROFITAMENT DELS CORRENTS ENERGÈTICS DEL PROCÉS 

 En el procés productiu del MCB, es treballa amb diferents temperatures al llarg d’aquest 

per tal d’aconseguir les condicions òptimes d’operació. A conseqüència d’això, existeixen molts 

corrents d’energia que es poden reaprofitar. Si hi ha una corrent fred que s’ha d’escalfar i un 

corrent calent que s’ha de refredar es pot dur a terme un intercanvi de calor entre ambdós 

corrents per tal d’aprofitar l’energia i així reduir el cost energètic global.  

 També es pot aprofitar les corrents que condensen en el procés de manera que el vapor 

que s’hi genera pugui ser utilitzat com a combustible per a un motor de cogeneració, i així 

produir electricitat, que es pot utilitzar a la mateixa planta o pot ser venuda com excedent a la 

xarxa elèctrica.  

  12.2.2. REDUIR EL COST DE MATERIALS 

 Per tal d’abaratir el cost al que ascendeix el material dels equips, es proposa l’ús d’altres 

materials anticorrosius tal com poden ser el revestiment amb tefló, el que permetria que l’equip 

estigues dissenyat amb materials més barats com l’acer al carboni i que a la vegada l’equip 

estigués protegit internament. Això suposaria un estalvi econòmic determinant en el procés 

productiu. S’ha de destacar que amb alguns equips com per exemple el reactor de cloració o les  
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bombes ja s’ha dut a terme aquesta millora, però l’objectiu general seria aplicar-ho en la totalitat 

dels equips que tinguin el risc de ser corroïts.  

12.3. AMPLIACIONS 

  12.3.1. REDUCCIÓ DE LA FORMACIÓ D’EFLUENTS GASOSOS 

 Per tal de reduir la formació d’efluents gasosos i fer més eficient la neutralització 

d’aquests, es planteja la possibilitat de implementar una separació flash a la sortida de la 

columna d’absorció amb orgànics, tal i com es mostra a la Figura 12.1.  

 

Figura 12.1. Ubicació de la destil·lació flash 

 Amb aquest equip es pretén que els vapors que s’extreuen per caps de la columna flash, 

es recirculin novament al la columna, millorant així la purificació de l’àcid clorhídric i a la vegada 

reduint l’entrada d’aquest compost en el corrent de recirculació al reactor de cloració.  Gràcies 

a aquesta implementació s’aconseguirà una separació del HCl a les columnes d’absorció més 

eficient i, en conseqüència, una reducció en la quantitat d’efluents gasos generats.  
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  12.3.2. INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BOMBERS PRÒPIA 

 La planta de producció de MCB consta d’una bassa contra incendis així com un equip de 

bombeig complert amb l’objectiu de que l’aigua circuli cap als sistemes que conformen la 

protecció activa. Tot i així, com a ampliació futura, es podria dur a terme la instal·lació d’una 

estació de bombers pròpia , per assegurar una acció directa contra el foc duta a terme per 

professionals, a més a més dels sistemes contra incendis ja instal·lats a la planta.  

  12.3.3. OSMÒSI INVERSA 

 Per tal de reaprofitar l’aigua que conté el clorur de sodi dissolt, provinent de la sortida 

del separador de fases, tal i com es mostra a la figura 12.1, s’ha proposat com a futura millora  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Localització del corrent de NaCl (aq) 

la implementació d’un equip d’osmosi inversa en continu. És a dir, gràcies a generar una pressió 

exterior que sigui superior a la pressió osmòtica natural, permet que l’aigua amb major 

concentració de sòlids travessi la membrana i passi a la zona on la solució està més diluïda. 

 D’aquesta manera s’aconsegueix separar l’aigua pura dels elements que estan dissolts 

en aquesta, en aquest cas el clorur de sodi, poden recircular l’aigua novament al procés, 

concretament cap al mesclador R-3001. Així es reduirà l’entrada d’aigua al procés, abaratint-ne 

el cost global.  

 En conclusió, a la sortida de l’equip d’osmosi inversa s’obté un corrent d’aigua que 

podem considerar gairebé pura ( ja que l’eficàcia d’aquest tipus d’equips es troba comunament 
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entre el 90 i el 95%) el qual es recircula novament al procés productiu. I un corrent de salmorra 

que, tal i com s’explica en el punt -12.3.4. CEL·LES ELECTROLÍTIQUES- es pot utilitzar com a 

matèria primera en la fabricació de clor.   

  12.3.4. CEL·LES ELECTROLÍTIQUES 

 Com a optimització del procés sorgeix la possibilitat d’utilitzar la salmorra de rebuig 

provinent de la osmosi inversa com a matèria primera en la producció de clor amb cel·les de 

membrana. Obtenint com a productes hidròxid de sodi al 33% i clor, i així poder tancar el cercle 

productiu obtenint com a productes les matèries primeres utilitzades per a la producció del 

monoclorbenzè.  

 L’electròlisi és una tècnica de separació en la que s’aplica una diferència de potencial 

entre dos elèctrodes conductors situats dins una dissolució. El corrent elèctric generat produeix 

una sèrie de reaccions d’oxidació i reducció de manera que es formen ions que són atrets pels 

elèctrodes. Els elèctrodes es desplacen cap a l’elèctrode carregat negativament mentre que 

l’elèctrode carregat positivament atreu els anions.  

 En el cas de les cel·les de diafragma, el càtode i l’ànode estan separats per una 

membrana d’intercanvi iònic, selectiva als cations de sodi. Les reaccions que si duen a terme es 

mostren a continuació:  

Ànode (oxidació): 2 Cl- ⟶ Cl2 + 2 e- 

Càtode (reducció): 2 H2O + 2 e- ⟶ H2 + 2 OH- 

Només els cations de sodi de la salmorra amb la que s’alimenta la cel·la poden travessar cap al 

compartiment catòdic, on tindrà lloc la reacció de formació de la sosa:  

2 Na+ + 2 OH- ⟶ 2 NaOH 

La sosa que s’obté, té una concentració aproximada del 33% en pes i sense presència de NaCl. 

A la Figura 12.2 es mostra l’esquema del seu funcionament: 
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Figura 12.3. Esquema del funcionament de la cel·la de membrana 

  12.3.5. OPTIMITZACIÓ DEL CATALITZADOR 

 Com a futura optimització del procés, es planteja fer un estudi de viabilitat i l’ús de nous 

catalitzadors, com per exemple el clorur d’estany, el qual a pesar de ser més car, després de 

passar per un post-tractament, pot ser recirculat novament al procés. A més a més, té una major 

selectivitat  i per tant es pot obtenir un grau de conversió més elevat. 

  12.3.6. PRODUCCIÓ IN SITU DE FENOL A PARTIR DEL MONOCLORBENZÈ 

 Com a última ampliació, es planteja destinar una part del monoclorbenzè que es 

produeix per a la producció in situ de fenol, a través del procés regeneratiu (procés Rasching). 

El principi d’aquest es basa en la hidròlisi del clorbenzè en fase vapor sobre un catalitzador 

metàl·lic amb silici, tal i com mostra la figura 12.4:  

 

Figura 12.4. Reacció de formació del fenol 
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A continuació es mostra una representació esquemàtica del diagrama de procés productiu que 

es podria utilitzar per dur a terme aquest compost: 

 

 El monoclorbenzè vapor a alta temperatura és introduït en el convertidor 11 a través del 

corren 17, corresponent al monoclorbenzè no hidrolitzat que s’ha recirculat i monoclorbenzè 

nou que s’alimenta a la columna de destil·lació 25.  

 La hidròlisi del monoclorbenzè es du a terme en aquest convertidor (a través d’un 

sistema de cel·les electrolítiques), el que dona com a producte una mescla de fenol, Clorbenzè, 

aigua i HCl. Aqueta mescla passa pel corren 20 cap a la torre de fraccionament 21. En aquesta 

columna s’afegeix benzè reciclat del propi procés en la suficient proporció per la formació de 

l’azeòtrop entre la mescla de vapors de benzè i l’aigua. Per caps de columna, doncs s’extreu el 

benzè i l’aigua junt amb l’àcid clorhídric, mentre que per cues s’extreu la mescla que conté el 

Clorbenzè no hidrolitzat i el fenol.  

Figura 12.5. Diagrama de procés per a la producció del fenol 
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 El residu d’aquesta columna és enviat, a través del corrent 24, cap a  la columna de 

destil·lació 25. On el fenol s’extreu com a residu d’aquesta i el Clorbenzè es recircula novament 

al convertidor 11.  

Pel que fa el catalitzador, es du a terme una regeneració amb aire en el equip 13 i a través del 

corrent 16 es recircula novament al convertidor. 


