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11.1. Consideracions i càlculs pel balanç de matèria 

 

Per tal de dur a terme el balanç de matèria pertanyent al procés de producció de 

l’Anhídrid Ftàlic, s’ha disposat de l’eina Aspen HYSYS. Mitjançant referències 

bibliogràfiques i patents, s’ha tingut en consideració el valor numèric de diferents 

paràmetres com les temperatures i pressions de treball, composicions, cabals, etc. I, 

d’aquesta manera, els equips i accessoris han resultat definits. Aspen HYSYS ha 

retornat el dimensionament dels equips, les calors de reacció (si s’escau) i altres 

dades que han permès el posterior disseny dels mateixos. 

 

A continuació, i pels equips més singulars, s’especifiquen els paràmetres obtinguts i 

els passos seguits per l’assoliment del balanç de matèria. 

 

 

11.1.1. Reactor (PFR-200) 

 
Pel que fa al reactor, es farà referència a tres aspectes: 

 

 Determinació dels percentatges d’aire/orto-xilè a l’entrada del reactor 

 

Considerant que per cada m3 d’aire han d’entrar 60 grams d’orto-xilè: 

 

60 g O−Xilè

1 m3 aire
 · 

1 m3 aire

1.225 kg aire
 = 
𝟎.𝟎𝟓 𝐤𝐠 𝐎−𝐗𝐢𝐥è

𝟏 𝐤𝐠 𝐚𝐢𝐫𝐞
      (Equació 11.1.1.) 

 

El resultat anterior, implica que per a cada kg d’aire es tindrà 1.05 kg de MESCLA, és a 

dir, 1 kg d’aire + 0.05 kg d’Orto-Xilè. Llavors, 

 

1.05 kg mescla  1 kg d’aire 

100 kg mescla  X kg d’aire 

 

Ja que volem saber el percentatge, el “tant per cent”, es busca l’equivalència de kg 

d’aire en 100 kg de mescla. El resultat és de 95.24 kg d’aire en 100 kg de mescla, per 
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tant, la mescla de les dues úniques matèries primeres en el reactor estarà composada 

per un 95.24% d’aire i un 4.76% d’Orto-Xilè. 

 

 

 La conversió de la reacció 

 

Amb la idea de simular un reactor amb dues zones diferents, marcades per una 

quantitat determinada de catalitzador a cada una, s’observà que el primer reactor ja 

consumia pràcticament tot l’Orto-Xilè (amb l’ASPEN HYSYS s’hagué de simular amb 

dos reactors, una zona pel primer i una altra zona pel segon). Així, la conversió del 

segon reactor esdevenia elevadíssima i s’arribà a la conclusió de que fou per la manca 

de reactiu limitant, pràcticament tot consumit.  

 

S’intentà simular les diferents reaccions a partir d’un producte intermedi com la 

ftalida però, tot i així, les conversions no deixaven de disparar-se, i s’arribà a la 

conclusió de que era millor descartar les dues parts del reactor i fer-ho només amb la 

primera: la més selectiva cap a l’obtenció d’anhídrid ftàlic. Així mateix, fer la reacció 

amb dues zones diferents suposava més llargada del reactor, per exemple. 

 

 

 La ftalida de l’Aspen HYSYS 

 

A l’inici, fou complicat obtenir conversió al reactor i no es trobava el motiu. Després de 

diverses proves, s’observà que el problema esdevenia en la ftalida: aquest compost 

s’havia d’inventar, mitjançant el component list de l’ASPEN HYSYS, doncs no apareix 

implícit a la llista. Amb aquest invent, el software no la deuria d’interpretar bé i, 

finalment, es va descobrir la opció de treballar amb el component list de l’ASPEN PLUS, 

també disponible.  

 

Així, es creà una nova component list amb el nou paquet de propietats del fluid. 
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11.1.2. After Cooler (AC-300) 

 
La idea inicial, pel que fa a la simulació de l’After Cooler (com a equip desconegut), fou 

la d’un bescanviador de calor + un separador flash, doncs l’objectiu és separar el 

component més pesat (derivat del quitrà) i una meitat del producte d’interès 

(anhídrid ftàlic) de la resta de components més volàtils. El bescanviador de calor 

refredaria la corrent sortint del reactor perquè no tot fos gas i, posteriorment, la 

columna flash separaria la part condensada (productes pesats) de la part més volàtil, 

encara en estat gasós.  

 

Duent a terme aquesta configuració es va observar que, després del flash, no hi havia 

separació possible i que tot sortia per la part superior en forma de vapor, físicament 

impossible. Després de donar-hi voltes, s’optà per dur a terme una destil·lació 

Shortcut i provocar la separació dels diferents components, mitjançant les respectives 

volatilitats. 

 

Així, la configuració final de l’After Cooler al HYSYS fou d’un bescanviador de calor + 

una columna de destil·lació Shortcut. 
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11.1.3. Switch Condenser (SC-300) 

 

Un cop realitzada l’oxidació parcial de l’O-Xilè, resulta essencial condensar el corrent 

sortint del reactor, format per l’Anhídrid Ftàlic i altres productes no desitjats. El 

principal objectiu és eximir-lo de l’estat gasós perquè resulta necessari disposar-lo en 

estat líquid a l’entrada de l’etapa de purificació (en aquesta condensació, l’Switch 

Condenser compta amb la successiva participació d’un escalfador). 

 

L’Switch Condenser és un condensador que, a diferència dels condensadors 

convencionals, consta de 4 etapes. Presenta un ampli ventall d’avantatges, com la 

reducció al mínim dels canvis de pressió entre les diferents etapes, que podrien 

afectar la vida del catalitzador a llarg termini. 

 

Inicialment, es pretenia simular l’Switch Condenser en el HYSYS amb una sèrie de 4 

bescanviadors, però el problema va esdevenir en la imperiosa necessitat de que 

cadascun d’ells tingués dues corrents d’entrada (producte en estat gasós i oli fred) i 

tres corrents de sortida (producte en cru, oli calent i gas). Com que el condensador de 

HYSYS no ho permet, es va optar per escollir la sèrie de 4 bescanviadors amb la 

inclusió d’un separador flash darrere de cada bescanviador. El flash concedeix la 

tercera sortida que mancava, ja que separa el producte desitjat del corrent gasós 

(nitrogen, aigua i CO2). 

 

Una altra determinació és que el corrent d’entrada a l’Switch Condenser no compta 

amb la presència del derivat de quitrà. S’ha considerat més lògica la seva 

compareixença mitjançant el corrent de condensats de l’After Cooler i no pas en el 

corrent gasós que, posteriorment, condensarà en l’Switch Condenser, doncs és el 

producte amb el punt d’ebullició més elevat. 

 

 La primera iteració: 

 

La idea és re-circular les cues del flash fins al successiu bescanviador. Aquestes han 

d’esdevenir, suposadament, riques en Anhídrid Ftàlic i Anhídrid Maleic però també 

han de presentar traces dels productes no desitjats (nitrogen, CO2, i aigua). Des d’un 

punt de vista teòric, els darrers productes s’aniran separant i emetent per caps, a 
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mesura que s’avanci en el número d’etapes de l’Switch Condenser, i s’aconseguirà un 

condensat d’Anhídrid Ftàlic per cues més pur. 

 

S’escull que la sortida de l’Switch posseeixi 3,000 kg/h de PA (sabent que, finalment, 

se’n volen obtenir 4,200 kg/h en 300 dies/any, partint de les conegudes 30,000 

Tn/any). Els 3,000 kg/h es corresponen amb un cabal d’oli de 51 m3/h (Taula 

11.1.3.1.). 

Taula 11.1.3.1. Dades per a la sortida de l’Switch Condenser 

 

 

Sabent també que l’oli sortint equivaldrà al 31% de l’oli entrant (comptant amb la 

presència de purgues al llarg de les 4 etapes, figura 11.1.3.1.) i que la densitat del 

mateix és de 871.7 kg/m3, es calcula el cabal d’oli a la sortida en kg/h amb les 

equacions 11.1.3.1. i 11.1.3.2.: 

 

 
Figura 11.1.3.1. Esquema tecnològic de les 4 seccions de l’Switch Condenser 

 

0.31·51 
m3

h

100
 = 15.81 m3/h      (Equació 11.1.3.1.) 

15.81 m3/h · 
871.7 kg oli tèrmic

1 m3
 = 13,782 kg/h   (Equació 11.1.3.2.) 
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Per tant, a la sortida de l’Switch Condenser el cabal d’oli serà de 13,782 kg/h. Amb la 

mateixa informació i amb l’equació 11.1.3.2, s’esbrina el cabal d’oli a l’entrada tot 

interpretant els 51 m3/h com el 100% de l’oli entrant: 

 

51 m3/h · 
871.7 kg oli tèrmic

1 m3
 = 44,456 kg/h 

 

En aquest punt, es referma l’assoliment de dos dels paràmetres operacionals de l’oli a 

l’entrada i a la sortida de l’Switch Condenser: les temperatures (figura 11.1.3.1.) i els 

cabals.  

 

Pel que fa a la línia principal, aquestes temperatures també resulten conegudes però 

no es disposa de cap informació relativa a les etapes intermèdies. Després de diverses 

reflexions, es va elegir que cada bescanviador experimentés un bescanvi de calor total 

i que, per tant, el diferencial de temperatura sofert per l’oli en cada etapa (taula 

11.1.3.2.) fos equivalent al diferencial de temperatura experimentat per la línia 

principal en la mateixa etapa. 

 

Taula 11.1.3.2. Diferencials de temperatura de l’oli (en base a la figura X) 

Nº 

etapa 

Temperatura 

d’entrada 

[ºC] 

Temperatura de 

sortida 

[ºC] 

Diferencial de 

temperatura 

[ºC] 

1 75 117 42 

2 66 75 9 

3 60 66 6 

4 57 60 3 

 

Així, partint dels diferencials de la taula 11.1.3.2., es varen designar a la línia principal 

les temperatures de la taula 11.1.3.3. 
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Taula 11.1.3.3. Diferencials de temperatura de la línia principal 

Nº etapa 

Diferencial de 

temperatura de l’oli 

[ºC] 

Entrada línia 

principal 

[ºC] 

Sortida línia 

principal 

[ºC] 

1 42 160 (figura X) 118 

2 9 118 109 

3 6 109 103 

4 3 103 100 

 

Però aparegué el següent problema: segons la taula 11.1.3.3., la línia principal surt a 

una temperatura de 100ºC quan, conforme a la figura 11.1.3.1., aquesta ha 

d’equivaldre als 70ºC. Resten 30ºC que reflecteixen la no-idealitat del sistema i que, 

entre d’altres, depenen de paràmetres com la viscositat de l’oli. Es van distribuir de la 

següent manera: 

 

La suma dels diferencials de temperatura és de 60ºC (42+9+6+3=60). Els 42ºC 

corresponen al 70% d’aquests 60ºC (és el diferencial més gran), els 9ºC al 15%, els 

6ºC al 10% i, finalment, els 3ºC al 5%. Els mateixos percentatges es varen aplicar als 

30ºC per a distribuir i, d’aquesta manera, s’obtingueren les temperatures definitives 

de la línia principal tot respectant la intensitat de bescanvi en cada etapa. 

 

Taula 11.1.3.4. Diferencials de temperatura concloents de la línia principal 

Nº etapa 

Diferencial 

de 

temperatura 

de l’oli 

[ºC] 

Percentatge 

respecte la 

suma de 

diferencials 

[%] 

Graus a 

repartir en 

base al 

percentatge 

aplicat als 

30ºC [ºC] 

Entrada 

línia 

principal 

[ºC] 

Sortida línia 

principal 

[ºC] 

1 42 70 21 
160 (figura 

X) 
160 - 42 - 21 = 97 

2 9 15 4.5 97 97 – 9 – 4.5 = 83.5 

3 6 10 3 83.5 83.5 – 6 – 3 = 74.5 

4 3 5 1.5 74.5 74.5 – 3 – 1.5 = 70 
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Les figures 11.1.3.2. – 11.1.3.5. exhibeixen els diferencials de temperatura soferts per 

cada etapa. Teòricament, la primera ha d’experimentar el bescanvi de calor més 

profund i aquest ha d’esdevenir menor en la subseqüent etapa. S’ha escollit un 

bescanvi de calor en contra-corrent perquè es requereix menys àrea superficial de 

bescanvi per a un flux tèrmic determinat.  

 

 

Figura 11.1.3.2. Bescanvi de calor en la primera etapa 

 

 

 

 

Figura 11.1.3.3. Bescanvi de calor en la segona etapa 
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Figura 11.1.3.4. Bescanvi de calor en la tercera etapa 

 

 

 

 

Figura 11.1.3.5. Bescanvi de calor en la quarta etapa 

 

 

En un flux a contra-corrent, la temperatura final del fluid més fred (el que s’escalfa) 

pot superar la temperatura de sortida del fluid més calent (el que s’enfreda), doncs 

existeix un gradient de temperatures favorable al llarg de tot el bescanviador de calor 

(figures 11.1.3.2. i 11.1.3.3.). 
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Encara fidels al grau de bescanvi en cada etapa, es van cercar les pressions de la línia 

principal i de la línia de l’oli tèrmic. Pel que fa a la primera, es fixà una pèrdua de 

pressió al final de la línia de 45 cm d’H2O1 i, en base als percentatges de la taula 

11.1.3.5., s’obtingueren les pressiona en cada etapa. Mitjançant l’equació 11.1.3.3., 

s’exemplifica el càlcul per a l’etapa 1. 

 
70

100
 · 45 cm d’H2O = 31.5 cm d’H2O per a l’etapa 1   (Equació 11.1.3.3.) 

 

Taula 11.1.3.5. Pressions de la línia principal 

Nº d’etapa 

Percentatge respecte la 

suma de diferencials 

[ºC] 

Pressió 

[cm d’H2O] 

1 70 31.5 

2 15 6.75 

3 10 4.5 

4 5 2.25 

 

En el bescanviador de calor, s’ha escollit que la línia principal circuli per carcassa. A 

temperatures iguals o inferiors als 170ºC, l’Anhídrid Ftàlic tendeix a cristal·litzar i és 

millor córrer aquest risc si el producte circula per carcassa que no pas per tubs, doncs 

la primera opció resulta més senzilla de mantenir. 

 

En la línia de l’oli, es va fixar una entrada de 150 kPa i una sortida de 80 kPa, donant a 

lloc una pèrdua de càrrega total de 70 kPa. Mantenint els percentatges de la taula 

11.1.3.5., s’obtingueren les pressions en cada etapa. Amb la mateixa equació 11.1.3.4., 

s’exemplifica el càlcul per a l’etapa 1. 

 
70

100
 · 70 kPa = 49 kPa per a l’etapa 1     (Equació 11.1.3.4.) 

  

                                                        
1 http://www.rollechim.com/switch.htm 

http://www.rollechim.com/switch.htm
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Taula 11.1.3.6. Pressions de la línia de l’oli 

Nº d’etapa 

Percentatge respecte la 

suma de diferencials 

[ºC] 

Pressió 

[kPa] 

1 70 49 

2 15 10.5 

3 10 7 

4 5 3.5 

 

Finalment, quan es varen fixar les composicions d’entrada de la taula 11.1.3.7. i un 

cabal d’entrada de 100 kg/h, es procedí a realitzar la primera iteració. 

 

Taula 11.1.3.7. Composicions a l’entrada per la iteració nº1 

Compost 
Composició 

[%] 

Nitrogen 75 

Aigua 6 

Diòxid de carboni 7 

Anhídrid Maleic 0.6 

Anhídrid Ftàlic 5.9 

Oxigen 5.5 

 

 Les posteriors iteracions: 

 

Després de la primera iteració, s’observà que el corrent de cues del primer 

bescanviador comprenia un 98% d’Anhídrid Ftàlic i que el percentatge restant es 

repartia entre l’Anhídrid Maleic i un dels altres compostos. La gran majoria 

s’eliminaven i, per tant, no valia la pena re-circular les cues, tal i com s’havia previst a 

l’inici. Per contra, el corrent de caps resultà més variat i, tot i amb poc percentatge 

d’Anhídrid Ftàlic, més tendenciós a ser re-circulat. D’aquesta manera, es va decidir 

canviar la configuració de l’Switch Condenser i es mantingué l’ordre “bescanviador-

flash” però amb la re-circulació de caps en el successiu bescanviador. 
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Un altre punt a considerar és que els gradients de temperatura de l’oli tèrmic en les 

etapes 3 i 4 varien entre 4ºC i 6ºC. Aquest fet revalida que el sistema dissenyat a l’inici, 

mitjançant les taules anteriors, és ideal i que hi ha certs paràmetres que poden 

condicionar aquesta idealitat. Recordant que, pel que fa a l’oli tèrmic, el cabal 

d’entrada al sistema és de 51 m3/h, i coneixent el valor numèric de les purgues i del 

cabal en cada etapa (Figura 11.1.3.1.), es preferí ser fidels als cabals d’oli i s’optà per 

alterar els mencionats graus en els gradients de temperatura obtinguts al principi.  

 

De la mateixa manera, es va observar que la taula X també representa la idealitat i que, 

un cop simulat el sistema, entrant un cabal d’oli tèrmic de 51 m3/h, no 

s’aconsegueixen els 3,000 kg/h d’Anhídrid Ftàlic previstos, sinó 1,600 kg/h. 

 

La darrera iteració va esdevenir en el decisiu canvi de configuració: quatre 

bescanviadors de calor seguits + el separador flash al final de tot. El motiu principal 

fou l’increment de similitud amb la realitat. A part, també s’observà certa pèrdua de 

producte si el sistema consistia en bescanviador – flash – bescanviador, etc. 

 

Per últim, quan es va dur a terme el balanç complert i s’hi adjuntà el disseny del 

Switch, es va observar que resultava complicat mantenir a ratlla totes les 

consideracions que s’han detallat fins aquí (temperatures, pèrdues de pressió, cabal 

d’oli, etc.), doncs potser n’hi havia dues que canviaven perquè la tercera es 

mantingués tal i com es desitjava.  

 

Amb tot això, es va decidir preservar les temperatures de l’oli a cada etapa, sobretot 

les d’entrada-sortida de la línia principal, i també la pèrdua de pressió final (450 mm 

d’aigua). Per contra, els cabals d’oli i les purgues a cada etapa no es pogueren 

mantenir al 100%. El fet que no tots els paràmetres del disseny previ de l’Switch restin 

immòbils quan se simula el balanç amb els altres equips, exhibeix la no-idealitat del 

sistema. A més, hi ha molts factors que poden condicionar-lo, com ara el tipus d’oli, les 

seves especificacions, etc. 
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11.1.4. Zona de purificació 

 

Tenint en compte que la columna stripping facilita l’alliberació dels components més 

lleugers i que la posterior columna de rectificació separa el residu més pesat del 

producte d’interès, es procedeix a la realització d’un Shurtcut per a cada columna. 

L’objectiu és esbrinar el valor numèric de paràmetres com la temperatura del 

destil·lat que, posteriorment, s’atorgarà a les columnes rigoroses.  

 

11.1.4.1. Shortcut 

 

Es parteix de les conegudes 30,000 Tn/any (4,200 kg/h en 300 dies/any) d’anhídrid 

ftàlic que es desitja aconseguir. Aquestes emergiran del destil·lat que pertany a la 

columna de rectificació.  

 

 En la columna de rectificació: 

 

Es fixa l’Anhídrid Ftàlic com a component clau lleuger (Light Key), doncs és el 

producte d’interès i, majoritàriament, s’obté per caps. Altrament, el residu que 

s’extreu per cues és el derivat de quitrà, que es fixa com a component clau pesat (High 

Key) i posseeix una temperatura d’ebullició de quasi 400ºC (360ºC).  

 

Es pretén que la puresa final de l’Anhídrid Ftàlic assoleixi el 99.7% - 99.8% i, per tant, 

s’opta per crear un cabal d’entrada a la columna on la puresa del mateix és del 99.0%. 

L’Anhídrid Maleic, alliberat majoritàriament en la columna d’stripping, també forma 

part d’aquest cabal i ho fa amb una presència ínfima (composició del 0.2%). El tercer i 

darrer compost, partícip de l’aliment, és el derivat de quitrà amb el 0.8% restant.  

 

En la columna, es consideren una pressió d’operació constant de 0.1 atm (dintre del 

rang establert, d’entre 0.08 atm i 0.13 atm) i una fracció de vapor igual a 0, doncs tant 

el destil·lat com el residu s’obtindran en estat líquid. Per últim, com que la finalitat és 

obtenir un cabal de destil·lat de 4,200 kg/h, es determina que l’aliment s’assimili als 

4,250 kg/h. Es remarca que les dades mencionades s’extreuen de referències 

bibliogràfiques i per raonament. 
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Amb tot això, el HYSYS proporciona una relació de reflux mínima de 0.344 i s’escull 

que la relació de reflux externa sigui un 20% superior a la mínima, 0.414. Finalment, i 

per a la seva aplicació en la columna rigorosa, s’obtenen les següents dades: 

 

 

Taula X. Resultat del Shortcut per a la columna de rectificació 

Número d’etapes mínimes 8.742 (9) 

Número de plats (etapes reals) 23.919 (24) 

Plat de l’aliment 15.777 (16) 

Temperatura del condensador [ºC] 192.3 

Temperatura del reboiler [ºC] 225.7 

Cabal per caps [kmol/h] 28.48 

Cabal per cues [kmol/h] 0.1478 

Cabal vapor rectificació [kmol/h] 40.273 

Cabal líquid rectificació [kmol/h] 11.791 

 

 En la columna d’stripping: 

 

Ja que la columna d’stripping és prèvia a la columna de rectificació, és evident que el 

respectiu aliment ha d’exhibir una menor puresa d’Anhídrid Ftàlic, doncs la presència 

de productes no desitjats és més gran.  

 

Així, el corrent d’entrada a la columna d’stripping constarà de les següents 

composicions màssiques: 95% d’Anhídrid Ftàlic, 3% d’Anhídrid Maleic, 0.7% de 

derivat del quitrà i, com a novetat, aigua amb un 1.3% (és un dels subproductes amb 

major compareixença en la cinètica de l’Anhídrid Ftàlic). Com que l’aigua posseeix el 

punt d’ebullició més baix (100ºC) respecte els altres compostos i, per tant, és el 

component més lleuger, s’alliberarà tota en el destil·lat de la columna.  

Per a la primera iteració, es determina que aquest corrent d’aliment sigui de 5,000 

kg/h, amb la intenció que el destil·lat es correspongui amb l’aliment de la columna de 

rectificació, prèviament fixat en 4250 kg/h.  

S’especifica una fracció de vapor de 0.2 (el 20% de l’aliment es troba en estat vapor i 

el 80% en estat líquid). S’ha decidit aquesta relació perquè, anteriorment a la 

columna, el cru del tanc intermedi s’escalfa amb l’objectiu d’anul·lar l’existència de 
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qualsevol presència sòlida i que tot passi a estat líquid però, tot i així, resulta 

inevitable que una part del cru esdevingui vapor. 

 

En la columna, es consideren una pressió d’operació constant de 0.6 atm (dintre del 

rang establert, d’entre 0.53 atm i 1 atm) i una fracció de vapor igual a 0.1, doncs una 

petita part del destil·lat serà vapor (fent referència a l’aigua, ja que el segon compost 

més lleuger es distancia d’ella amb 100ºC de diferència). A diferència de la columna de 

rectificació, s’ha cregut convenient instaurar una major pressió d’operació en el 

reboiler que en el condensador, doncs interessa que l’Anhídrid Ftàlic per cues 

(majoritari) entri a la columna de rectificació i s’acabi de purificar amb les màximes 

garanties. 

 

Per últim, es fixa l’Anhídrid Maleic com a component clau lleuger (Light Key), doncs és 

el segon compost més lleuger i el que interessa eliminar per caps, i l’Anhídrid Ftàlic 

com a component clau pesat (High Key). 
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11.2. Tancs d’emmagatzematge i tancs pulmó 

11.2.1 Introducció 

 

Durant el procés de fabricació en continu de l’Anhídrid Ftàlic es necessita la disposició 

de les matèries primeres en tot moment així com la disposició de tancs 

d’emmagatzematge dels productes que es van generant. 

El fet de treballar a diferents condicions d’operació dins del procés fa que hi hagin 

diferents condicions d’emmagatzematge pel desenvolupament dels càlculs dels tancs 

d’aquest projecte s’ha fet servir la normativa ASME BPVC VIII (2015) corresponent a 

The American Society of Mechanical Engineers en el cas de construcció de recipients a 

pressió, la normativa API-650 del 2007 (American Petroleum Institutes)  

corresponent a la fabricació de recipients soldats pel emmagatzematge d’oli, que es 

troben a pressions properes a la atmosfèrica i l’Eurocodi pel disseny de sitges 

metàl·lics  per l’emmagatzematge de sòlids. 

 

11.2.2 API 650 

 

A continuació es defineixen els paràmetres de disseny dels tancs d’acer  que treballen 

a pressions properes a l’atmosfèrica i a més estan dissenyats per operar a 

temperatures  per sota del 93 ºC sense refrigeració. 

 

Consideracions: 

 La pressió del tanc no ha de superar els 2.5 Psig 

 

𝑃𝑠𝑖𝑔 = 𝑝𝑠𝑖 + 14.7                𝐸𝑞 11.2.1 

1 𝑝𝑠𝑖 = 0.0681 𝐴𝑡𝑚           𝐸𝑞 11.2.2 

 

 Quan existeixi pressió interna,  0Psig≤P interna ≤ 2.5 Psig, el pes del sostre a de 

ser superior a la pressió interna. 

 Disseny sísmic basat en el apèndix E de la norma API 650. 

 Aplica als tancs que tenen un fons uniformement suportat. 

 Capacitat de venteig de vapor normal i d’emergència. 
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 Es farà servir una relació de diàmetre nominal, alçada de disseny (Rs), Rs≥1. 

 El diàmetre del fons ha de ser com a mínim de 51mm més que el diàmetre del 

cos, (es tracta de recipients completament soldats)0 

 

11.2.2.1 Alçada i diàmetre nominal 

 

S’ha de tenir en compte la capacitat nominal de tanc (m3) i les limitacions d’espai pel 

disseny del diàmetre nominal i l’alçada. En aquest projecte per limitacions d’espai, 

només s’han tingut en compte limitacions a l’hora de definir l’alçada dels tancs, ja que 

aquesta no ha de sobrepassar els 16m (definida el capítol d’especificacions del 

projecte). 

 

Capacitat nominal del tanc: 

𝑉 =
π · D2 · Hn

4
            𝐸𝑞 11.2.3 

 

𝑅𝑠 =
𝐷

𝐻𝑛
                        𝐸𝑞 11.2.4 

 

S’ha estipulat un valor de Rs per tots els tancs dissenyats segons la normativa API 650 

de 2. 

 

Alçada del tanc: 

𝐻 = 𝑀𝑂𝑉 + 𝐻𝑛 + 𝐹𝐵          𝐸𝑞 11.2.5 

On: 

H= alçada total del tanc 

MOV= volum mínim d’operació (1m de alçada) 

FB= Alçada lliure, és un 10% de H però s’ha de verificar a l’anàlisi sísmic   

 

Per tant, l’alçada total seria: 

𝐻 =
𝑀𝑂𝑉 + 𝐻𝑛

0.9
             𝐸𝑞 11.2.6 
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A la Figura 11.2.1 es mostra un esquema del correcte dimensionament del tanc 

segons API-650 2007 

 

Figura 11.2.1. Dimensionament del tanc segons API-650 2007 
 
Alçada dels anells del cos del tanc: 

 

Els valors estandarditzats d’alçada dels anells(ha) es troben entre 1.8 m i 2.4 m, es va 

agafar un valor de 2.4m. 

 

El numero de anells ve donat per  

𝑛 =
𝐻

ℎ𝑎
            𝐸𝑞 11.2.7 

 

On el valor de n obtingut és aproximat al valor enter major més proper. L’alçada del 

últim anell (hf) normalment es més petita que la resta dels anells, i es calcula 

mitjançant: 

ℎ𝑓 = [𝐻 − (𝑛 − 1) · ℎ𝑎]      𝐸𝑞 11.2.8 
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11.2.2.2 Disseny del cos del tanc 

El gruix del tanc ha de tenir en compte la carrega hidrostàtica (apart del gruix calculat 

per condicions de disseny tenint en compte la tolerància per corrosió i les probes 

hidràuliques), per tant mai podrà ser menor que els estipulats en la Taula 11.2.1. 

 

Taula 11.2.1. Gruix mínim del cos API-650 2007. 
 

Diàmetre Nominal [m]  gruix Nominal [mm] 

D<15 5 

15<D<36 6 

36<D<60 8 

D>60 10 

 

El gruix en condicions de disseny es calcula tenint en compte la densitat del fluid. 

 

Gruix del cos a partir del mètode un peu (one-foot): 

Es fa servir aquest mètode pel càlcul del gruix del cos, perquè té en compte les 

condicions de disseny i les condicions de proba hidrostàtica considerant una secció 

transversal de 0.3 m per sobre de l’unió de cada anell (30.48 cm) el que equival a         

1 peu. 

Es calculen dos gruixos diferents, un per condicions de disseny i l’altre per condicions 

de proba hidràulica agafant-se el gruix més gran dels dos (t). Es van fer servir les 

formules en el sistema americà d’unitats i un cop fets els càlculs s’han passat al SI. 

 

𝑡𝑑 =
2.6 · 𝐷 · (𝐻 − 1) · 𝐺

𝑆𝑑
+ 𝐶𝐴      𝐸𝑞 11.2.9 

 

𝑡𝑡 =
2.6 · 𝐷 · (𝐻 − 1)

𝑆𝑡
+  𝐶𝐴              𝐸𝑞 11.2.10 

On: 

·td= És el gruix en condicions de disseny [plgs]  

·tt= És el gruix en condicions de proba hidrostàtica [plgs] 

D= Diàmetre nominal del tanc.[peus] 

H= alçada del tanc [peus] 

Sd= esforç permissible per condicions de disseny [lib/plg2] 

St= esforç permissible per condicions de prova hidrostàtica. [lib/plg2] 
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CA= corrosió permissible [plgs], s’ha agafat un valor de 1.6 mm pel ASTM 36, el que 

equival a 0.063 plgs. 

El espessor mínim segons API-650 és 5 mm, amb lo qual si el resultat dona inferior, 

s’haurà de reajustar el gruix del cilindre. 

11.2.2.3 Disseny del fons 

 El fons del tanc ha de ser pla amb una resistència mínima permissible de 1.465 

Kg/ cm2 pels esforços que pugues suportar el tanc, el mètode de drenatge del 

producte, el grau de sedimentació de sòlids en suspensió, la corrosió del fons i 

la mida del tanc.  

 Cal ressaltar que pels tancs cilíndrics verticals es fan servir plaques d’acer amb 

un gruix inferior al del cos del cilindre ja que aquest es troba suportat per una 

base de formigó, sorra o asfalt el que garanteix l’hermeticitat del tanc. 

 El gruix mínim del fons ha de ser de 6,35 mm. 

 Quan es facin servir plaques anulars pel fons, aquestes han de tenir una 

amplada tal qual indica l’Equació 11.2.11 però mai ha de ser inferior a 610 mm. 

 

𝐴𝑝 =
390 · 𝑡𝑏

𝐻𝐺
    𝐸𝑞 11.2.11 

 

A= Amplada radial [plg] 

·tb= Gruix del fons [plg] 

H= Nivell màxim de disseny del líquid [peus] 

G= Densitat relativa del líquid a emmagatzemar 

Per obtenir el valor del tb mínim, es fan servir els valors tabulats amb la Taula 11.2.2.  

 

Taula 11.2.2. Gruix mínim del fons i placa anul·lar segons API-650 2007. 
 

Gruix mínim [mm] del primer 

anell del cos 

Esforç calculat per a proba hidrostàtica en el primer 

anell del cos [Kg/cm2] 

<1989 <2109 <2320 <2530 

t<19.05 6.35 6.35 7.14 8.73 

19.05<t<25.4 6.35 7.14 9.52 11.11 

25.4<t<31.175 6.35 8.73 11.91 14.28 

31.75<t<38.10 7.93 11.11 14.28 17.46 

38.10<t<44.45 8.73 12.7 15.87 19.05 
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A continuació a la Figura 11.2.2 es mostren les referències de la Taula 11.2.2. 

 

 
Figura 11.2.2. Referència per a les dimensions de la Taula 11.2.2. 

 
Per trobar el valor de esforç de proba hidrostàtica i l’esforç de disseny real del tanc, es 
farà servir l’Equació 11.2.12 corresponent: 
 

𝑆ℎ =
2.6 · 𝐷 · (𝐻 − 1) · 𝐺

𝑡
      𝐸𝑞 11.2.12 

 

t= gruix mínim del cos [plgs] 

Sh= Esforç hidrostàtic en el primer anell [lib/plg2] 

H= alçada total del tanc [peus] 

G= Densitat relativa del de l’aigua= 1. O del fluid en el cas de proba de dissey 

D= Diàmetre del tanc [peus] 

 

11.2.2.4 Disseny del Sostre  

El sostre escollit per aquest tipus de tanc es un sostre fitxa de forma cònica 

autosuportat (Veure Figura 11.2.3). 
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Figura 11.2.3. Imatge de sostre cònic autosuportat. 

 

 Per aquest tipus de sostre, el gruix mínim es de 4.76 mm. 

 L’angle que format entre l’horitzontal i el sostre cònic ha d’estar compres entre 

9.5º i 37º, (l’angle escollit dels tancs ha sigut de 20º). 

 És necessari que el sostre del tanc dissenyat pugui suportar una càrrega 

mínima de 1.76 Kg/cm2 més la càrrega morta ocasionada pel mateix. 

 Les plaques del sostre s’agafaran al angle superior del tanc amb un cordó de 

soldadura continu només per la part superior. 

 

Gruix del sostre: 

 

𝑇𝑡 =
𝐷

4800 · 𝑆𝑒𝑛θ
+  𝐶𝐴         𝐸𝑞 11.2.13 

 

Θ= Angle respecte l’horitzontal 

Tt = Gruix mínim requerit [cm] 

D=Diàmetre del tanc [cm] 

CA= valor de corrosió permissible [cm] 

 

Aquest gruix calculat s’haurà d’incrementar en el cas que la suma de la càrrega morta i 

viva donin un valor superior a 220 Kg/m més qualsevol corrosió, l’increment es 

correspon amb la següent expressió. 

 

√
𝐶𝑚 + 𝐶𝑣

220
        𝐸𝑞 11.2.14 
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Cm= carrega morta [Kg/m2] 

Cv= carrega viva [Kg/m2] 

 

11.2.3 ASME 

 

La normativa ASME es fa servir pel càlcul de recipients a pressió, ja siguin pressions 

negatives o positives, per tant, alhora de fer el càlcul dels diferents dimensionats del 

tanc cal tenir en compte una sèrie de paràmetres de disseny. 

 

Pressió hidrostàtica: 

És la pressió que exerceix el líquid en repòs sobre el tanc, o be es pot dir que és el pes 

que té el líquid dins del tanc en estat de repòs. 

  

Δ𝑃 = 𝜌 · 𝑔 · ℎ ·      𝐸𝑞 11.2.15 

 

ℎ =
𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑
𝜋
4 · 𝐷

2
         𝐸𝑞 11.2.15.1 

 

∆P= pressió hidrostàtica [Pa] 

·ρ= densitat del fluid [Kg/m3] 

·g= força de la gravetat [m/s2] 

·h= alçada del fluid dins del tanc [m] 

V liquid= [m3] 

D= diàmetre inter del tanc 

 

Pressió d’operació: 

La pressió d’operació (Pop) és la pressió fitxada a la qual volem que es trobi el líquid 

(pressió de treball). 

 

Pressió de disseny (Pd) 

En aquest cas és té en compte la pressió d’operació més la pressió hidrostàtica més un 

20% de la suma d’aquestes dues, de la següent forma. 
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𝑃𝑑 = 𝑃𝑜𝑝 + Δ𝑃 + (𝑃𝑜𝑝 + Δ𝑃) · 0.2    𝐸𝑞 11.2.16 

 

Aquesta pressió de disseny és la que es fa servir pel càlcul del dimensionament del 

tanc. 

 

Temperatura de disseny i temperatura d’operació 

Per la variable de Temperatura aplica el mateix concepte que per la pressió en aquest 

cas la temperatura d’operació seria Top i la temperatura de disseny Td. 

 

𝑇𝑑 = 𝑇𝑜𝑝 ± 15º𝐶      𝐸𝑞 11.2.17 

 

Les temperatures es troben en graus Celsius. 

 

Límit elàstic: 

El límit elàstic (S) és un valor que va variant depenent del material escollit i la 

temperatura de treball, ja que el límit elàstic és el màxim esforç al qual es pot 

sotmetre el material. 

El material escollit pel disseny dels tancs a pressió a l’empresa ANPHA ha sigut el acer 

inoxidable 316 L  

 

Taula 11.2.3. Límit elàstic Acer inoxidable A316 L. 

 
Material límit elàstic [kPa] densitat [Kg/m3] 

acer 316L 51500 7960 

 

L’acer inoxidable 316 L es un acer austenític, amb un percentatge de Crom entre un 

16% i un 18% el que vol dir que té una gran resistència a la corrosió. 

Normalment es fa servir a la construcció civil, té usos arquitectònics, per a equips 

industrials, industria aeronàutica, ferroviària, naval, química, petroquímica, 

farmacèutica, cosmètica, tèxtil, làctia, refineries, canonades, tancs, destil·leria, 

hospitals i calderes. 

 

Factor de soldadura E  

La unió entre plaques es realitza per soldadura. Com que aquesta té una certa 

discontinuïtat i la seva realització pot comportar defectes, la zona on s’ha realitzat la 
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soldadura és veu debilitada. Es fa servir la reducció estipulada pel codi ASME del límit 

elàstic fent el producte d’aquest pel factor de soldadura E. S’ha considerat que el 

radiografiat és parcial, per tant, el valor de (E) serà de 0.85  

 

Factor M  

El factor M es correspon amb la relació entre els radis que formen el capçal toriesfèric, 

capçal escollit pel disseny dels tancs, r i L .com es veure a la Figura 11.2.4 i es 

calculen segons les Equacions 11.2.18 i 11.2.19 

 

 
Figura 11.2.4. Relació L i r del capçal toriesfèric segons el codi ASME. 

 

𝐿 = 0.9 · 𝐷       𝐸𝑞 11.2.18 

𝑟 = 0.085 · 𝐿    𝐸𝑞  11.2.19 

 

D= Diàmetre del cos del cilindre [m] 

 

Un cop trobats els valors és pot calcular el Factor M fent interpolació a la Figura 

11.2.5 estipulada pel codi ASME en el cas de capçals toriesfèrics. 
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Figura 11.2.5. Valors del Factor M per a les diferents relacions L/r segons el codi ASME. 

 

Un cop fet els càlculs el valor del Factor M pels tancs a pressió a ANPHA amb capçal 

toriesfèric és de 1.611. 

 

Sobre-gruix per corrosió (CA) 

El gruix per corrosió C1 ha de ser suficient per compensar la corrosió, abrasió 

mecànica o erosió que pot patir l’equip al llarg de la seva vida útil. Aquest valor depèn 

material a usar, però sol tenir un valor que oscil·la entre 1 a 6 mm. Aquest valor es 

multiplica pel anys de vida útil de l’equip. En el cas de l’acer inoxidable 316L no cal 

sobredimensionar el gruix del tanc per corrosió ja que aquest material es troba 

especialment dissenyat per a substanciés corrosives i amb això també s’incrementa el 

seu cost. 

Normalment aquest factor s’addiciona als gruixos obtinguts per poder resistir les 

càrregues a les que es troben sotmesos els equips. 

 

Tolerància a la fabricació (C2): 

En les parts de tanc on el material d’aquest pateixi una deformació, és a dir, a les 

curvatures dels fons toriesfèrics, es perd part del gruix, llavors, s’ha d’addicionar un 

10 % del gruix del capçal obtingut inicialment. 

 

11.2.3.1 Disseny del cos 

 

Gruix del cos del cilindre: 

𝑡 =
𝑃𝑑 · 𝑟𝑖

𝑆 · 𝐸 − 0.6 · 𝑃𝑑
+ 𝐶𝐴      𝐸𝑞 11.2.20 
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t= gruix del cilindre [m] 

S= límit elàstic [Pa] 

E= Factor de soldadura 

Pd= pressió de disseny del tanc [Pa] 

CA= gruix per corrosió [m] 

 

Pressió màxima de treball (MAWP) 

La pressió màxima de treball (MAWP), coneguda com ‘’Maximum allowance Working 

Pressure’’, s’obté a partir de l’equació següents: 

 

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =
𝑆 · 𝐸 · 𝑡

𝑟𝑖 + 0,6 · 𝑡
      𝐸𝑞 11.2.21      

 

On: 

·ri= radi intern del cilindre.[m] 

 MAWP [Pa] 

 

Pressió externa: 

Per determinar el gruix necessari per tal de que no es produeixin deformacions del 

material es determina la pressió externa del cilindre. 

Consisteix en un procés iteratiu amb la suposició d’un gruix (el valor inicial es el 

calculat abans) i es determina si aguanta la pressió màxima admissible. Si la pressió 

admissible calculada és inferior a la pressió externa màxima permesa es suposa un 

altre valor de gruix més gran i així successivament fins trobar un valor adient. 

 

𝑃𝑎 =
4 · 𝐵

3 ·
𝐷𝑜
𝑡𝑟

          𝐸𝑞 11.2.22 

On: 

·tr= Gruix de la placa sense tenir en compte CA i C2 

Do= diàmetre extern del cilindre tenint [m] 

El valor del paràmetre B es determina a partir de les correlacions L’/Do i Do/tr que es 

dedueixen a partir de les equacions  Eq11.2.23 i  Eq 11.2.24 
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𝐿′ = 𝐿 +
2 · 𝐻𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐

3
        𝐸𝑞 11.2.23 

 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑖 + 2 · 𝑡                   𝐸𝑞 11.2.24 

 

Do= diàmetre extern del cilindre [m] 

En cas de que la relació L’/Do és menor que L’/Do requerit es recomana l’ús de 

reforços a la paret del cilindre. 

 

A la Figura 11.2.6 es pot trobar el valor de A segons el valor de L/Do calculat, amb 

aquest valor es pot trobar el valor de B (Veure Figura 11.2.7) per deduir la pressió 

externa màxima la qual podria suportar el tanc sense patir deformacions  
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Figura 11.2.1. Factor A en funció del valor L/Do segons el codi ASME. 
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Figura 11.2.7. Valor de B, pels acers austenítics segons el Codi ASME. 

 

En cas de que el valor de A quedi a l’esquerra de la figura, en el qual no es pot obtenir 

cap valor equivalent de B, es fa servir la equació 11.2. 

 

𝑃𝑎 =
2 · 𝐴 · 𝐸

3 ·
𝐷𝑜
𝑡𝑟

      𝐸𝑞 11.2.25 

 

11.2.3.2 Disseny del capçal toriesfèric 

 

𝑡𝑡 =
𝑃𝑑 · 𝐿 · 𝑀

2 · 𝑆 · 𝐸 − 0.2 · 𝑃𝑑
+ 𝐶𝐴 + 𝐶2          𝐸𝑞 11.2 .26 

 

M= factor M adimensional que relaciona els radis dels fons toriesfèrics 

L= el radi de l’esfera que forma el toriesfèric [m] 

·tt= gruix del capçal toriesfèric [m] 

C2= constant de tolerància a la fabricació 
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Alçada del capçal: 

En aquest apartat s’han fet servir les correlacions d’alçada estipulades pel fabricant 

Tecnofondi, proveïdor escollit per a la fabricació dels tancs  

 

𝐻𝑡 = 𝐷 · 0,194 + ℎ − 0.455𝑡          𝐸𝑞 11.2.27 

 

𝑟 =
𝐷𝑖

10
                    𝐸𝑞 11.2.28 

 

ℎ = 5 · 𝑆                𝐸𝑞 11.2.29 

 

𝑆 =
3

32
                     𝐸𝑞 11.2.30 

 

𝑅𝑡 = 𝐷                       𝐸𝑞 11.2.31 

 

Volum toriesfèric: 

𝑉𝑡 = 0,0892 · 𝐷𝑖3      𝐸𝑞 11.2.32 

 

Ht = alçada total del capçal [mm]. 

D = diàmetre intern [mm]. 

Rt = radio toriesfèric [mm]. 

·r = radio dels extrems toriesfèrics [mm]. 

·h = altura brida recta [mm]. 

·s = gruix del casc [mm]. 

Vt= volum capçalera [m3]. 

 

Pressió admissible als capçals: 

En aquest cas també es faria un procés iteratiu suposant un gruix del capçal partint 

del valor calculat. Però els valors de A i B es calculen segons les equacions 11.2.33 i 

11.2.34 i les Figura 11.2.7 per trobar B a partir de A. 

 

𝐴 =
0.125

𝑅
𝑡𝑠𝑢𝑝⁄

       𝐸𝑞 11.2.33 
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𝑃𝑎 =
𝐵

𝑅
𝑡𝑠𝑢𝑝

        𝐸𝑞 11.2.34 

 

En cas de que la pressió admissible és menor que la pressió externa es torna a suposar 

un valor de Sobre-gruix. 

 

11.2.3.3 Disseny dels fons 

En el cas de equips a pressió, el disseny del fons és idèntic al disseny del capçal 

toriesfèric per la majoria de casos, llavors es considera que el cos té dos capçals 

toriesfèrics. 

En el cas de fons fos pla, el gruix del fons és el mateix que el del cilindre, però tenint en 

compte el Sobre-gruix per corrosió: 

 

Gruix del fons: 

 

𝑡𝑓𝑜𝑛𝑠 = 𝑡 + 𝐶𝐴          11.2.35 

On: 

·t= gruix del cilindre [mm] 

·t fons= gruix del fons  [mm] 

CA= corrosió permissible [mm] 

 

11.2.4 Eurocodi 3-4.1 i 1-4.1 (Disseny de sitges metàl·lics) 

 

L’Eurocodi 3-4.1 referent a al disseny de sitges metàl·lics i el Eurocodi 1-4 referent a 

les bases de projecte i accions en sitges i recipients. 

 

En aquest projecte es faran servir sitges d’acer estructural ASTM 36A amb sostre i 

fons cònic de 20º i 65º d’inclinació respecte l’horitzontal respectivament. 

A la Taula 11.2.4 es poden observar les propietats mecàniques d’aquest acer. 
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Taula11.2.4. Propietats mecàniques del Acer ASTM 36A. 

 

Material Límit elàstic E [KN/mm2] Esforç de fluència σF [N/mm2] 

Acer estructurant ASTM 36A 240 210 

 

Inicialment s’han fet les següents consideracions: 

 

 Sitges de Fiabilitat III, vol dir que la seva capacitat es pot trobar per sobre de 

l’interval (10 tones a 100 tones) i amés pot tenir: 

a) Una descarrega excèntrica 

b) Ompliment asimètric  

c) Carrega concentrada localment 

 Disseny segons la Norma Europea  EN 14491 (2006) corresponent a Dust 

explosion venting protective systems, on s’especifiquen dimensionat del sitja per 

disminució en la producció de sòlids explosius. 

 L’angle del sostre cònic autosoportat ha de estar entre 9.5º i 37º 

 El gruix mínim es de 5 mm  

 

A la Figura 11.2.8 es mostren les parts principals d’un sitja metàl·lic que cal tenir en 

compte pel disseny del mateix. 

 
Figura 11.2.8. Parts d'un sitja, segons Eurocodi 3-4.1 
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A la Taula 11.2.4  es mostren el límits estipulats per la Norma EN 14491: 2006 que 

permetran evitar la generació de atmosferes explosives ( aquest punt s’especifica 

millor en el capítol 5, apartat )  

 

Taula11.2.5. Límits de valides de la fórmula de càlcul proposada per la norma EN 
14491:2006. 

 

 

11.2.4.1 Dimensionament del sitja 

 

Volum total 

El volum total del sitja en aquest cas representa el volum ocupat pel sòlid més un 20% 

de sobredimensionament. 

 

𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 + 𝑉𝑠ó𝑙𝑖𝑑      𝐸𝑞 11.2.36 

 

Diàmetre intern: 

Es fa servir l’equació del volum d’un cilindre per a determinar el diàmetre: 

 

𝐷𝑐 = √
4 · 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒

2 · 𝜋

3

       𝐸𝑞 11.2.37 

 

S’ha pres com a referència per a el dimensionat del tanc, la Figura 11.2.9 per al 

dimensionat del sitja on el valor de Dc representa el diàmetre del cilindre [m] calculat 

com s’expressa en l’Equació 11.2.37. 
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Càlcul dimensions: 

ℎ1 =
𝐷𝑐 · 𝑡𝑎𝑛(20º)

2
    𝐸𝑞 11.2.38 

 

ℎ3 =
𝐷𝑐 · tan(65º)

2
       𝐸𝑞 11.2.39 

 

ℎ2 = ℎ𝑐              𝐸𝑞 11.2.40 

 

𝑉1 =
𝜋 · tan(20º) 𝜋 · 𝐷𝑐3

24
      𝐸𝑞 11.2 41 

 

𝑉2 =
𝜋 · 𝐷𝑐2 · ℎ2

4
      𝐸𝑞 11.2.42 

 

𝑉3 =
𝜋 · tan(65º) · 𝐷𝑐3

24
      𝐸𝑞 11.2.43 

 

ℎ = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3    𝐸𝑞 11.2.44 

 

 
Figura 11.2.9. Dimesions del sitja 

 
On: 

·h= Alçada total del sitja [m] 

·hc= Alçada del cilindre [m] 

·h1=Alçada del sostre [m] 

·h3=Alçada del fons cònic [m] 
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V1, V2, V3= Volums de les diferents parts del sitja [m3] 

 

Capacitat del sitja: 

𝐶𝑠 = 𝜋 · (
𝐷𝑐

2
)2 · ℎ · 𝛾    𝐸𝑞 11.2.45 

 

 

𝑒 =
ℎ

𝐷𝑐
      𝐸𝑞  11.2.46 

 

Cs=Capacitat del sitja [kN] 

·γ= pes específic del material emmagatzemat [KN/m3] 

·e= relació d’esveltesa, e>1.5 vol dir sitja esvelt. 

 

Pels càlculs del gruix i de pressions màximes dins del sitja es fan servir els següents 

valors referents a  

·μ=0.4  

·ks= 0.55 

(μ es correspon al coeficient d’arrossegament contra les parets segons L’Eurocodi , 

apartat 4, per l’acer , ks és la pressió horitzontal front la pressió vertical, per a la 

majoria de casos en que la relació diàmetre alçada sigui propera a 1.5 aquest valor 

pren valor de 0.55). 

 

11.2.4.2 Carregues del sitja 

 

Aquesta carrega es correspon amb la pressió vertical sobre el fons del sitja  

 

𝑃𝑣 =
𝛾 · 𝐴

0.9 · 𝑈 · 𝜇 · 𝑘𝑠
· [1 − 𝑒(−ℎ·𝑘𝑠··

𝜇·𝑈
𝐴
)]    𝐸𝑞 11.2.47 

𝐴 = 𝜋 · (
𝐷𝑐

2
)2    𝐸𝑞 11.2.48 

 

𝑈 = 2 · 𝜋 · (
𝐷𝑐

2
)2      𝐸𝑞 11.2.49 
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Pv= Pressió d’ompliment [kN/m2] 

A= Àrea del cilindre [m2] 

U= Perímetre de circumferència [m2] 

 

Per obtenir els valors de carregues en les condicions extremes d’operació, s’han de 

multiplicar els coeficients Ks i μ pels seguents factors depenen del càlcul que es porti a 

terme: 

 

Max Ph: ks1= 1.15·ks ; μ1= 0.9· μ 

Max Pv: ks2=0.9·ks; μ2=0.9· μ 

Max Pw: ks3=1.15·ks; μ3=1.15·μ 

 

Pressió vertical, Pv: 

 

𝑃𝑣𝑚𝑎𝑥1 =
𝛾 · 𝐴

𝑈 · 𝜇1 · 𝑘𝑠1
· [1 − 𝑒(−ℎ·𝑘𝑠1··

𝜇1·𝑈
𝐴
)]    𝐸𝑞 11.2.50 

 

Pressió horitzontal, Ph: 

Es la pressió horitzontal sobre el fons del sitja  

 

𝑃𝑣𝑚𝑎𝑥2 =
𝛾 · 𝐴

𝑈 · 𝜇2 · 𝑘𝑠2
· [1 − 𝑒(−ℎ·𝑘𝑠2··

𝜇2·𝑈
𝐴
)]    𝐸𝑞 11.2.51 

 

𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑣𝑚𝑎𝑥2 · 𝑘𝑠2    𝐸𝑞 11.2.52 

 

 

Pressió en fricció de la paret, Pw: 

És la pressió deguda a l’arrossegament amb la paret del fons del sitja. 

 

𝑃𝑤𝑚𝑎𝑥3 =
𝛾 · 𝐴

𝑈 · 𝜇3 · 𝑘𝑠3
· [1 − 𝑒(−ℎ·𝑘𝑠3··

𝜇3·𝑈
𝐴
)]    𝐸𝑞 11.2.53 

 

𝑃𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑣𝑚𝑎𝑥3 · 𝑘𝑠3 · 𝜇3    𝐸𝑞 11.2.54 

 

Les unitat de Ph, Pw i Pv són [kN/m2] 
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Carrega deguda a la descarrega: 

Aquesta pressió de descarrega esta composta per una carrega fitxa i una carrega lliure 

o específica. 

S’ha suposat un coeficient amplificador de carrega horitzontal ch =1.3.i un valor del 

coeficient amplificador de carrega contra les parets cw= 1.1 

a) Carrega fitxa: 

 

𝑃ℎ𝑒 = 𝑐ℎ · 𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥   𝐸𝑞 11.2.55 

 

𝑃𝑤𝑒 = 𝑐𝑤 · 𝑃𝑤𝑚𝑎𝑥   𝐸𝑞 11.2.56 

 

b) Carrega lliure: normalment per diàmetres de cilindre < 5m la pressió per 

carrega lliure no es té en compte 

 

Phe i Pwe es troben en [kN/m2] 

 

11.2.4.3 Gruix de la paret 

Pel càlcul del gruix, s’ha de tenir en compte el les carregues calculades abans en l 

apartat 11.2.4.2 i a més un coeficient de seguritat γQ=1.5 estipulat pel material que 

conforma l’estructura i per l’esveltesa del sitja. 

 

𝑡ℎ = 𝛾𝑄 · 𝑃ℎ𝑒 ·
𝐷𝑐

2
   𝐸𝑞 11.2.57 

𝑡 =
𝑡ℎ
𝜎𝐹
    𝐸𝑞 11.2.58 

 

On  

·th= Força de tracció per unitat del longitud [N/mm] 

·t= gruix calculat de la paret [mm] 

·σF= Esforç de fluència del material [N/mm2] 

 

Al igual que en la resta de tancs dissenyats, el factor d’eficàcia de soldadura F=0.85, 

per tant: 
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Gruix calculat: 

𝑡1 =
𝑡

0.85
   𝐸𝑞  11.2.59 

 

·t1= gruix calculat [mm], En cas de que sigui < 3.mm, aquest valor s’ha d’ajustar, ja que 

el gruix mínim de l’estructura ha de ser 3mm. 

 

11.2.5 Pes dels diferents tancs 

Per a la determinació del pes dels equips, és necessària conèixer la densitat dels 

diferents materials que es fan servir i més el volum que ocupa el material en el 

dimensionament del tanc. Cal ressaltar en aquest apartat que durant el disseny, s’ha 

estimat un sobredimensionament dels tancs del 20% per seguretat i a més per poder 

abastar volums més grans en cas de que les necessitats productives augmentin sense 

considerar un canvi radical d’equips.  

També, amb aquest sobredimensionat es pot dir que se té en compte el pes de tots els 

components estructurals que conformen el tanc . 

 

11.2.5.1 Tanc dissenyats segons la normativa API-650 (2007) 

 

Pes del cos buit: 

 

𝑝𝑒𝑠𝑐𝑜𝑠 = 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 · 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙        𝐸𝑞 11.2.60 

 

𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝜋

4
· (𝐷𝑒2 − 𝐷𝑖2)               𝐸𝑞 11.2.61 

 

·ρ material= densitat del material [Kg/m3] 

 

Pes del fons: 

El càlcul dels fons es fa tenint en compte el volum ocupat pel fons (placa plana 

cilíndrica). 

𝑃𝑒𝑠𝑓𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙         𝐸𝑞 11.2.62  
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𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 =
𝜋

4
· (𝐷𝑓𝑜𝑛𝑠2) · 𝑡           𝐸𝑞 11.2.63 

 

𝐷𝑓𝑜𝑛𝑠 = 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑐 + 51𝑚𝑚   𝐸𝑞 11.2.64 

 

·t= Sobre-gruix de la placa a anular  

Pel diàmetre del fons s’ha de tenir en compte el 51 mm de més ja que els tancs són 

soldats. 

 

Pes capçal cònic: 

𝑃𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝 = 𝑉𝑐ò𝑛𝑖𝑐 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙         𝐸𝑞 11.2.65 

 

𝑉𝑐ò𝑛𝑖𝑐 =
𝜋

3
· (𝐷𝑒𝑥𝑡

2 − 𝐷𝑖𝑛𝑡
2 ) · 𝐻𝑐ò𝑛𝑖𝑐     𝐸𝑞 11.2.66 

Pes total buit: 

𝑃𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑖𝑡 = 𝑃𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝 + 𝑃𝑒𝑠𝑓𝑜𝑛𝑠 + 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒     𝐸𝑞 11.2.67 

 

Pes total ple: 

𝑃𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑒 = 𝑃𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑖𝑡 + 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 · 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑     𝐸𝑞 11.2.68 

 

Les unitats de pes en aquest cas són [kg] 

 

11.2.5.2 Tanc dissenyats pel Codi ASME VIII 

 

Pes cilindre: 

𝑃𝑒𝑠𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙   𝐸𝑞 11.2.69 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =
𝜋

4
· (𝐷𝑒𝑥𝑡

2 − 𝐷𝑖𝑛𝑡
2 ) · 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒     𝐸𝑞 11.2.70 

V cilindre [m3] 

Pes cilindre[kg] 

·ρmaterial=Densitat material [Kg/m3] 

Dext= diàmetre exterior del tanc [m] 

Dint= diàmetre interior del tanc [m] 
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Pes capçal toriesfèric: 

𝑉𝑡𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡 = 0.0892 · 𝐷𝑒𝑥𝑡
3 − 0.0892 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

3    𝐸𝑞 11.2.71 

 

𝑃𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 = 𝑉𝑡𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙    𝐸𝑞 11.2.72 

 

Pes buit: 

𝑃𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑖𝑡 = 𝑃𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 + 𝑃𝑒𝑠𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 + 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒      𝐸𝑞 11.2.73 

 

També es pot considerar que el fons del tanc  pot ser pla, en aquest cas el pes del fons, 

es el pes de la placa que ocupa la circumferència del fons. 

 

Pes ple: 

𝑃𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑒 = 𝑃𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑖𝑡 + 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 · 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑     𝐸𝑞 11.2.74 

 

Les unitats de pes són [kg], les unitats de volum [m3] 

 

11.2.5.3 Tancs dissenyats segons L’Eurocodi 

En aquest cas no hi ha cap referent èxplicit del càlcul del pes de l’estructura metàl·lica 

dels sitges, llavors es fan servir les mateixes referències que amb el Codi API-650 pels 

capçals i cos. 

 

11.2.6 Venteig 

El venteig o alleujament de pressió dels tancs és necessari per prevenir la formació del 

buit o l’augment de la pressió interna. Així doncs, s’evita la deformació dels capçals de 

les parets com a conseqüència de les variacions de pressió produïdes per l’efecte de 

càrrega i descàrrega o grans variacions de temperatura.  

El disseny del venteig s’ha fet segons la normativa ITC-MIE-APQ1 (Emmagatzematge 

de líquids inflamables y combustibles). 

Dins d’aquesta normativa s’estipula que el venteig tindrà com a mínim la mida igual o 

major a una de les canonades d’entrada o sortida del tanc, però en cap moment 

aquesta tindrà un diàmetre inferior a 35 mm. 
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11.2.6.1 Dimensionat del venteig 

El dimensionament del venteig s’ha de fer per les condicions més extremes, amb lo 

qual es fa servir un valor Q foc, que vol dir el calor rebut en cas de incendi en el 

exterior del tanc. 

 

𝐴ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝜋 · 𝐷𝑖 · ℎ𝑡𝑎𝑛𝑐                             𝐸𝑞 11.2.75  

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 = 139,7 · 𝐹 · 𝐴ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎
0,82 · 103                 𝐸𝑞 11.2.76 

 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑔 =
4,414 · 𝑄𝑓𝑜𝑐

𝜆𝑣𝑎𝑝 · √𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
                    𝐸𝑞 11.2.77 

 

A= area humida [m2] 

·h tanc = alçada del tanc [m] 

Di= diàmetre intern [m] 

Qfoc= calor rebuda en cas de foc [KJ/h] 

Cventeig= capacitat de venteig del tanc [m3/h] 

·λvap= Capacitat calorífica de vaporització [KJ/Kg] 

F= factor de reducció  

 

 En el cas de ANPHA no es fa servir cap tanc d’emmagatzematge horitzontal 

amb lo qual l’àrea humida es del 100% 

 El valor del factor de reducció pels tancs a atmosfèrics i d’orto-xilè s’ha decidit 

que fos 1, sent aquest el valor estàndard, però, pel cas dels tanc pulmó i de 

homogeneïtzació de MA i PA s’ha decidit que fos 0.5, ja que compten amb un 

sistema de polvoritzadors d’aigua fitxes i automàtics per la prevenció 

d’incendis, pel fet de trobar-se dins de la planta de producció, però no compten 

amb una cubeta a distancia. 

 Els tancs disposaran d’un venteig normal i un altre d’emergència, disposats a la 

part més alta del tanc. 
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11.2.7 Cubetes 

Les normatives ITC-MIE-APQ1 (Emmagatzematge de líquids inflamables y 

combustibles”) i ITC-MIE-APQ6 (Emmagatzematge de líquids corrosius)  i ITC-MIE-

APQ7 (Emmagatzematge de líquids tòxics) indiquen que s ha de disposar de una 

cubeta de retenció per a cadascú d’aquest tipus de líquids per separat (cap d’elles pot 

anar en conjunt amb la dels altres tipus de líquids). Però fan servir el mateix criteri de 

disseny. 

 És importat que cada fila de cubetes tingui adjacent una via d’accés que 

permeti la intervenció de la brigada de lluita contra incendis en cas d’accident.  

 El fons de la cubeta ha de tenir un cert pendent de tal manera que el producte 

vessat vagi a parar de la manera més ràpida possible cap a les zones més 

allunyades dels recipients. 

  En totes les cubetes els recipients no han d’estar disposats en més de dues 

files.  

 

11.2.7.1 Disseny de cubetes segons les normes ITC-APQ 

 La distancia entre els tancs d’una mateixa cubeta s’ha fitxat en 1.5 m ja que la 

distancia mínima és 1m. 

 La distancia entre la paret del tanc i la cubeta s’ha fitxat de 2 m, ja que la 

distancia mínima es de 1 m. 

 

Àrea i alçada cubeta: 

 

𝐴𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 =
𝜋

4
· 𝑁 · 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑐

2      𝐸𝑞 11.2.78 

𝐿𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 =
𝑁

2
· 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑐 + (

𝑁

2
− 1) · 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑐𝑠 + 2 · 𝑑𝑝    𝐸𝑞 11.2.79 

 

𝑊𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 = 2 · 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑐 + 2 · 𝑑𝑝 + 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑐𝑠    𝐸𝑞 11.2.80 

 

𝐴𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 = 𝐿𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 · 𝑊𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 − 𝐴𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎     𝐸𝑞 11.2.81 

 

ℎ𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 =
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐
𝐴𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒

      𝐸𝑞 11.2.82 
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On: 

d entre tancs = Distància entre tancs [m]  

L cubeta=Longitud de la cubeta [m]  

N = Número de tancs  

dp = Distància entre la paret del tanc i la cubeta [m] 

W cubeta= Amplada de la cubeta [m]  

A ocupada = àrea ocupada pels tancs [m2]  

A lliure= Àrea lliure de la cubeta [m2]  

h cubeta = Alçada de la cubeta [m] 

11.2.8 Boques d’home 

Les boques d’home són una característica estructural necessària per tots els tancs ja 

que permeten el manteniment i les operacions de neteja. Pels tots els tancs de la 

planta es col·loquen boques d’home de 610 mm de diàmetre nominal. 

S’han considerat les dimensions de reforç i la resta de paràmetres estructurals 

estipulats en el Codi API-650 2007  

Consideracions. 

 La boca d’home al igual que el venteig estaran disposats a la part més alta del 

tanc (el sostre o capçalera) 

 A la Taula 11.2.6 s’adjunten els paràmetres estàndards pel disseny de la boca 

d’home 

 

Taula11.2.6. Paràmetres de disseny Boca d'home, API-650. 
 

Paràmetre [mm] 

Diàmetre Nominal 610 

Diàmetre interior del coll 610 

Diàmetre exterior de la tapa plana 762 

N claus 20 

Diàmetre del circulo de barrinades 698 

Diàmetre d'empaquetament exterior 610 

Diàmetre d’empaquetament interior 762 

Diàmetre del forat del sostre i placa 

reforç 625 

Diàmetre exterior del sostre i placa 

reforç 1168 
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11.2.9 Disseny del suport dels tancs 

Pel suports dels tancs dissenyats pel mètode ASME amb capçals toriesfèrics (tanc de 

MA, tanc de PA i tanc pulmó de procés ), es decideix utilitzar 4 suport per tanc amb 

una carrega per suport calculada segons L’Equació 11.2.83, la longitud dels suport pot 

variar entre 0.6 m i 1 m depenen de les dimensions dels tanc. 

 

Pels sitges, s’han fet el càlculs pertinent per el disseny dels suport segons L’Eurocodi 

en aquest cas també s’ha estipulat l’ús de 4 suports amb estructura en “H’’ i amb perfil 

W (perfil d’ala gruixuda) segons els següents càlculs. 

 

Carrega sobre suport: 

𝑄 =
𝑃𝑒𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑

𝑁𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡
        𝐸𝑞 11.2.83 

 

Q= carrega per suport [kg o KN] 

N suport= numero de suports 

Pes  fluid [kg o KN] 

 

Propietats mecàniques dels materials de suport (Veure Taula 11.2.7): 

  

Taula11.2.7. Propietats mecàniques dels materials de suport pels diferents tancs. 
 

Material 
Mòdul elàstic (E )  

Resistència a la fluència 

(σY)  

[GPa] [Mpa] 

Acer estructural ASTM 36A 200 250 

Acer inoxidable  AISI 316L 190-210 460-890 

 

11.2.9.1 Disseny suports tipus muntura (ASME) tancs horitzontals 
 
 El fet de fer servir 2 suports tipus muntura pels recipients a pressió horitzontals dona 

més estabilitat i representa un estalvi econòmic en front de suports múltiples. A la 

Figura 11.2.10 es mostra una representació d’aquest tipus d’estructura. 
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Figura 11.2.10. Suports tipus montura per a recipients horitzontals. 
 
El aquest tipus de tancs no són importants les tensions generades pel vent, però si les 
tensions longitudinals, per tant, es recomana que l’angle entre de contacte mínim sigui 
de 120º -180º. Pels càlculs realitzats en el cas de tancs horitzontals s’ha estipulat un 
angle de 150º. 
L’equació que determina la repartició del pes en el suport es la següent 
 

𝑃𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝐾1 · 𝑄   𝐸𝑞 11.2.84 
 
Q= carrega sobre 1 suport [kg o kN] 
K1= factor adimensional, depèn de l’angle dels plans del suport. 
P suport=  pes suportat pels suports [kg o kN] 
 
A la Figura 11.2.11 es recopilen els valors de k1 pels diferents angles de suport 
 

 
Figura 11.2.11. Valor de k1 pels diferents angles del suport muntura. 

 

11.2.9.2 Disseny suports H, perfil W (Suport dels sitges) 

 

La longitud dels suport s’ha fet en referència a: 

𝑙𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 =
ℎ𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒
2

+ ℎ𝑓𝑜𝑛𝑠     𝐸𝑞 11.2.85 

 

Es decideix una disposició del tanc amb l’estructura de suport de: 

Encastat - Articulat, el que dona un coeficient de contacte de k=0.7, també s’ha de 

tenir en compte el pes buit del tanc (Equació 11.2.67 i 11.2.73) i a més es parteix d’un 
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perfil d’estructura en H, perfil W per als dos tipus de tanc, Corresponent a la Figura 

11.2.12. 

 

 
Figura 11.2.12. Perfil d'estructura de suport de perfil W en laminat d’acer 

 

A l Figura 11.2.13 s’adjunten les diferents característiques dels perfils tipus W pel ( 

SI). El perfil escollit ha sigut en funció de la longitud de suport calculada amb l’Equació 

11.2.84, sent el valor escollit, el valor de longitud nominal més proper al calculat. 
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Figura 11.2.13. Perfil W d'acord amb el SI, per l'estructura H de suport. 

 
El càlcul de la longitud efectiva per aquest tipus d’estructures és el següent: 

 

𝑙𝑒 = 𝑘 · 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡     𝐸𝑞 11.2.85 

Els radis de gir, s’agafen de la Figura 11.2.13 d’acord amb l’estructura seleccionada: 

·ry= radi de gir en el eix y [mm] 

·rx= radi de gir en el eix x [mm] 

 

Relació d’esbeltesa: 

𝑟𝑒 =
𝑘 · 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑟𝑦
     𝐸𝑞 11.2.86 

·re= relació d’esveltesa, numero adimensional 

L suport [mm] 
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Constant de la columna: 

 

𝐶𝑐 = √
2 · 𝜋2 · 𝐸

𝜎𝑌
        𝐸𝑞 11.2.87 

 

Si: 

𝑘 · 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑟𝑦
< 𝐶𝑐       𝐸𝑞 11.2.88 

Vol dir que s’ha de calcular la carrega crítica per suport, ja que la columna es curta 

 

Carrega crítica: 

𝑃𝑐𝑟 = À𝑟𝑒𝑎 · 𝜎𝑌 ·

[
 
 
 
 

1 −

𝜎𝑌 · (
𝑘 · 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑟𝑦
)
2

4 · 𝜋2 · 𝐸

]
 
 
 
 

     𝐸𝑞 11.2.89 

 

Àrea= Àrea de l perfil [mm2], s’ha d’estreure de la Figura 11.2.13 

Pcr= Carrega crítica [kN] 

 

Factor de seguretat de la columna: 

𝐹𝑠 =
𝑃𝑐𝑟

𝑃𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝑃𝑏𝑢𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
   𝐸𝑞 11.2.90 

 

Si Fs> 1, la columna és segura amb el perfil escollit. 

P buit total= pes vuit del tanc [kN] 

P suport= carrega sobre suport [kN] 

 

11.2.10 Aïllament dels tancs 

 

L’aïllament escollit pels tanc ha sigut una capa de 10 cm de llana de roca en el cas del 

Orto-xilè i de 20 cm en el cas dels tanc a pressió (tanc pulmó, tanc de MA líquid, tanc 

PA líquid i sal líquida), per termes de seguretat i necessitats d’operació dins de la 

planta en el cas dels tancs a pressió. Per la resta de tancs, no es considera necessari fer 
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un recobriment extern, ja que la temperatura d’emmagatzematge d’aquestes 

substancies pot patir canvis d’estació sense que es vegin afectades. 

 

La llana de roca utilitzada pel recobriment anirà proveïda d’una lamina d’alumini 

externa perquè no es mulli o s’embruti, aquesta lamina d’alumini, no es tindrà en 

compte a l’hora de determinar el gruix de la capa d’aïllament.  

 

11.2.11 Disseny dels tanc D’Orto-xilè 

Per a l’emmagatzematge del Orto-xilè s’han escollit tancs verticals de capçal 

toriesfèric i fons pla, dissenyat segons la normativa ASME VIII : 2005. Encara que el 

disseny sigui un tanc a pressió, s’ha considerat que la pressió d’operació d’aquests 

tancs sigui atmosfèrica inicialment. Estimar la dimensions dels tancs d’orto-xilè és un 

dels principals punts crítics d’aquest apartat, ja que  és la matèria primera del procés 

de fabricació del Anhídrid Ftàlic i a més el reactiu limitant. 

S’ha fet un estudi considerable dels diferents possibles proveïdors d’aquesta matèria 

primera i s’ha estimat que el principal d’aquest sigui Repsol (es troba a les a afores de 

Tarragona ciutat), un proveïdor capaç de cobrir les necessitats productives de ANPHA 

i a més a prop de la localització de l’empresa. Cal tenir en compte que pel disseny dels 

tancs d’orto-xilè s’ha fet servir com a referència la Normativa ITC-APQ-1( 

Emmagatzematge de líquids inflamables) abans de realitzar qualsevol estimació en el 

dimensionat. 

 

El cabal necessari de Orto-xilè és de 5.4 m3/h per portar a terme el procés, amb lo qual 

al dia les necessitats d’orto-xilè són de 129.6 m3/dia, s’ha estimat de treball sense 

omplir els tancs sigui de 3 dies+ 1 dia per seguretat i que els tanc tinguin un 

percentatge d’ocupació del 80% per les propietats del líquid i les condicions 

d’emmagatzematge, per tant, el volum necessari és: 

 

 
5.4𝑚3

ℎ 
·  
24 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
· 4 𝑑𝑖𝑒𝑠 · 1.2 = 622.1 𝑚3         𝐸𝑞 11.2.91 

 

Se decideix dividir aquest volum en 4 tancs, per tant, el volum de cada tanc: 
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𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐 =
622.1𝑚3

4
= 155.5 𝑚3     𝐸𝑞 11.2.92 

11.2.11.1 Disseny mecànic tanc Orto-xilè 

A la Taula 11.2.8 es recullen tots el càlculs fets segons el codi ASME pels 4 tancs 

d’orto-xilè amb un temps d’estoc de 4 dies . 

 

Les propietats que s’han tingut en compte del Orto-xilè per al disseny dels tancs 

d’emmagatzematge han sigut les següents. 

 

Pes molecular de l’Orto-xilè: 106.6 Kg/Kmol 

Densitat : 865 Kg/m3 

Alçada del fluid dins del tanc:7.7 m 

 

Taula 11.2.8. Disseny mecànic tancs Orto-xilè. 

 
CONDICIONS INICIALS COS DEL CILINDRE 

P hidrostàtica [kPa] 65.4 alçada cilindre [m] 9.3 

P opera [kPa] 101.3 Diàmetre intern [m] 4.6 

T operació [ºC] 20 Vi tot (sense 20% més)[m3] 129.6 

T disseny [ºC ] 35 alçada fluid [m] 7.7 

P disseny [kPa] 200.1 espessor cilindro [mm] 10.6 

PROPIETATS DEL MATERIAL radi intern [mm] 2313.1 

límit elàstic [kPa] 51500 

Sobre-gruix per corrosió 

[mm] 0 

densitat material [Kg/m3] 7950 Sobre-gruix fabricació [mm] 5 

Factor soldadura (parcial) 0.85 

Màxima pressió del cilindre 

[kPa] 218.9 

Factor M(capçal toriesfèric) 1.6     

L[mm] 4163.6 CAPÇAL TORIESFERIC 

r [mm] 353.9 espessor casc [mm] 13.1 

VOLUM TOTAL I PERCENTATGE D'OCUPACIÓ alçada capçal [mm] 937.4 

alçada total [m] 10.2 alçada brida recta [mm] 45.8 

alçada cilindre[m] 9.3 radi extrems toriesfèric [mm] 462.6 

alçada capçal [m] 0.9 Volum capçalera [m3] 8.8 

Vtotal [m3] 164.3 MAWP toriesfèric [kPa] 160.9 
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Vfluid [m3] 129.6   

 % ocupació 79 PES DEL TANC 

    P buit total [kg] 13993 

CAPACITAT DE VENTEIG DEL TANC P operació [kg] 126104 

superfície humida [m2] 134 p proba [kg] 143601 

Factor de reducció 1   

 Calor rebut [KJ/h] 7774697   

 capacitat calorífica d’evaporació [KJ/kg] 410   

 Capacitat venteig   [m3/h] 8111     

 

11.2.11.2 Aïllament del tanc i disseny del serpentí 

El punt en el qual es comencen a generar vapors en l’emmagatzematge d’orto-xilè, es a 

temperatures per sobre del 31ºC , per tant, s’ha decidit implantar en el disseny dels 

tancs, un serpentí intern el qual mantindrà l’orto-xilè 24-25ºC en les estacions d’estiu 

que és quan els tancs corren perill d’assolir temperatures per sobre dels 30ºC. 

 

Primer de tot es calcula la calor alliberada pel tanc mitjançant la següent equació: 

 

𝑄 = 2 · 𝜋 · 𝐿
∆𝑇

𝑙𝑛
𝑟1
𝑟2

𝑘𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡
+   

𝑙𝑛
𝑟1
𝑟2

𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟
 

          𝐸𝑞 11.2.93 

 

On: 

Q = Calor transmesa [W]  

L = Alçada del tanc [m] 

ΔT = T exterior –T interior[ºC]  

r1 = Radi interior del tanc [m]  

r2= Radi exterior del tanc [m]  

k aïllant = Conductivitat del aïllant [W/mºC]  

k Acer = Conductivitat del acer [W/mºC]  

Un cop determinada la calor alliberada del tanc, es calcula el coeficient global U 

mitjançant la següent equació: 
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𝑈 =
1

(
1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 
+

∆𝑋 𝑎𝑐𝑒𝑟

𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟 ·
𝐷𝑚𝑙1
𝐷𝑖

+
∆𝑋 𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑘 𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 
𝐷𝑚𝑙2
𝐷𝑖

+
1

ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 ·
𝐷𝑒
𝐷𝑖

)
           𝐸𝑞 11.2.94 

 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑚𝑙     𝐸𝑞 11.2.95 

 

U =Coeficient global de transmissió de calor [W/m2 ºC]. 

·h liq =Coeficient individual de transmissió del fluid [W/m2 ºC].  

·h aire= Coeficient individual de transmissió de l’aire [W/m2 ºC].  

·Δx acer = Gruix de la placa del acer [m].  

·Δx aïllant = Gruix del aïllant [m]. 

A= àrea de bescanvi [m2] 

 

Per a trobar els coeficients individuals de calor del líquid (Orto-xilè ) i del aire, es fa 

servir la Figura 11.2.12 extreta del llibre “Perry's Chemical Engineers' Handbook 7e” 

per trobar el valor de b i de m de l’Equació 11.2.96 

 

Coeficients individual de transmissió de calor: 

ℎ = 𝑏 · (∆𝑇)𝑚 · 𝐿3𝑚−1                  𝐸𝑞 11.2.96 

 

·h= coeficient individual de transmissió de calor [W/m2·ºC] 

L= alçada de líquid del tanc [m] 

 

 
Figura 11.2.14. Valor de m i b pel trobar el coeficient individual de transmissió de calor 

(Handbook) 
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Sent  b = 59  i  m = 0,25 per l’Orto-xilè (‘’organic liquid’’) 

Sent  b = 1,37 i  m = 0,33 per l’aire. 

 

El valor de ∆Tml és la mitjana logarítmica de temperatures i es calcula segons: 

 

∆𝑇𝑚𝑙 =  
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒)

𝑙𝑛
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)
(𝑇𝑒 − 𝑇𝑓)

                    𝐸𝑞11.2.97 

 

En aquest cas s’ha de  tenir en compte la temperatura del fluid refrigerant que es vol 

utilitzar, per a tots els tancs amb serpentí e, fluid escollit ha sigut l’aigua, ja que 

treballa en un rang funcional ampli pels diferents casos dins de l’empresa ( entre 10ºC 

i 90ºC normalment), a més té un cost baix i molta disponibilitat. 

 

𝐷𝑚𝑙1 =
𝐷𝑖 − 𝐷𝑒

𝐿𝑛 (
𝐷𝑖
𝐷𝑒)

    𝐸𝑞 11.2.98 

 

𝐷𝑚𝑙2 =
𝐷𝑒 + (2 · ∆𝑋𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡) − 𝐷𝑒

𝐿𝑛 (
𝐷𝑒 + (2 · ∆𝑋𝑎ï𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡)

𝐷𝑒 )
     𝐸𝑞 11.2.99 

On: 

Ts= temperatura de sortida del fluid refrigerant [ºC],  

Te = Temperatura entrada del fluid refrigerant [ºC],  

Tf = Temperatura de consigna del tanc [ºC], a la qual volem mantenir el tanc en 

condicions extremes (estiu quan s’arribi  a temperatures com els 30ºC), en aquest cas 

serien 24ºC. 

Dml1= Àrea mitjana logarítmica del acer [m2] 

Dml2=Àrea mitjana logarítmica 

 

L’àrea de bescanvi es calcula a partir de l’Equació següent, i a partir del àrea, es calcula 

la longitud del serpentí: 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · ∆𝑇𝑚𝑙
      𝐸𝑞 11.2.100 
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𝐿 𝑠𝑒𝑟𝑝 =
𝐴

𝜋 · 𝐷𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í
      𝐸𝑞 11.2.101 

 

El diàmetre de serpentí escollit en aquest cas és de 1 polsada, (1”) el que equival a 

25.4 mm 

Les dades per resoldre el disseny són les recollides en la Taula 11.2.9: 

 

Taula11.2.9. Dades per a el disseny del serpentí. 
 

r1 [m] 2.31 

r2 [m] 2.32 

L [m] 7.7 

Text [ºc] 30 

T int [ºC] 24 

∆T 10 

T f[ºC] 24 

T e[ºC] 14 

Ts [ºC] 19 

k aillant [W/m·ºC] 0.05 

kacer[W/m·ºC] 16.3 

∆x aïllant [m] 0.1 

∆x acer 0.0106 

 

Per tant, la calor transmesa, seria la següent  

 

𝑄 = 2 · 𝜋 · 10.2𝑚
6º𝐶

𝑙𝑛
2.31𝑚
2.32𝑚
0.05𝑊
𝑚 · º𝐶

+   
𝑙𝑛
2.31𝑚
2.32𝑚
16.3𝑊
𝑚 · º𝐶

 

= −3168 𝑊         

 

𝑄 = −3168 𝑊 

 

El valor de ∆Tml seria el següent: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
19 − 14

𝑙𝑛
19 − 24
14 − 24

= −7.21 º𝐶 

 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 60 de 176 
 

Els coeficients individuals de transmissió serien: 

 

ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.37 · (6)
0.25 · 𝐿3·0.25−1 =   2.424

𝑊

𝑚2 · º𝐶
           

 

ℎ𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑥𝑖𝑙è = 59 · (6)
0.33 · 𝐿3·0.33−1 =  64.6 

𝑊

𝑚2 · º𝐶
             

 

Es calcula Dml1 i Dml2 per trobar U: 

 : 

𝐷𝑚𝑙1 =
4.63 − 4.65

𝐿𝑛 (
4.63
4.65

)
=  4.64 𝑚  

 

𝐷𝑚𝑙2 =
4.65 + (2 · 0.1) − 4.65

𝐿𝑛 (
4.65 + (2 · 0.1)

4.65
)
= 4.75𝑚    

 

El valor escollit de Coeficient global de transmissió de calor U és decideix partir d’un 

valor tabulat per aquest sistema (aigua- líquid orgànic lleuger) a (CHEMICAL 

ENGINEERING, Taula 12.1) i s’agafa un valor de 250 
W

m2
. 

 

𝑈 = 250  W/m2 ºC 

 

𝐴 =
−3168 𝑊

250
W
m2 ºC ·

(−7.21º𝐶)
= 1.76 𝑚2   

 

𝐿 =
1.76 𝑚2

𝜋 · 0.0254
=  220.2 𝑚 

 

La temperatura escollida d’entrada i sortida d’aigua (fluid refrigerant del serpentí) és 

de 14ºC i 19ºC respectivament, a partir d’aquí, es calcula el cabal necessari d’aigua 

 

𝑄 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇      𝐸𝑞 11.2.101         
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𝑚 =
𝑄

𝐶𝑝 · ∆𝑇
               𝐸𝑞 11.2.102 

 

On: 

m = cabal màssic de agua necessari [Kg/s] 

Q = cabal de calor [J/s] partint del valor absolut de Q calculat 3168 J/s 

∆𝑇 = salt tèrmic d’aigua [ºC] 

𝐶𝑝 = calor específica de l’aigua [4180 J/KgºC] 

 

𝑚 =
3168 𝐽/𝑠

4180𝐽
𝐾𝑔º𝐶 · 5º𝐶

=  0.152 𝐾𝑔/𝑠              

 

El que vol dir un cabal volumètric de 0.00015m3/s 

 

Fitxant la velocitat específica en 1.5 m/s d’aigua refrigerant, es pot determinar la 

secció hidràulica 

𝑣 =
𝑚

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó
              𝐸𝑞 11.2.102 

 

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó =
𝜋

4
· 𝑑𝑖2     𝐸𝑞 11.2.103 

 

𝑁𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒𝑠 =  
𝐴

𝐴𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎
                 𝐸𝑞 11.2.104 

 

𝐴𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 =  𝜋 · 𝐷𝑖 · 𝐷𝑚               𝐸𝑞 11.2.105 

 

On: 

m = cabal de agua necessària 

Secció [m2] 

v = velocitat típica [m/s] 

N espires=numero d’espires 

A= Àrea de transmissió de calor [m2] 

A espira= Àrea de l’espira [m2] 

·di= diàmetre intern del serpentí [m] 
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Di= diàmetre intern del tanc [m] 

Dm= Diàmetre escollit del serpentí (1”)[m] 

 

 S’obté una secció de 0.0001 m2,  llavors el diàmetre intern del serpentí seria de 

0.011 m o 11.34 mm 

 L’àrea de l’espira es de 0.04 m2 

 El numero de espires calculat és de 48 espires (48 voltes) 

 

Per a determinar que la distancia entre espires del serpentí, es fa servir la següent 

equació : 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 =  
𝐻𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 − 𝐷𝑚 · 𝑁𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠

𝑁𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 − 1
               𝐸𝑞 11.2.106 

On: 

H líquid = alçada de líquid dins dels tanc [m] 

En aquest cas la alçada del fluid en els tanc d’orto-xilè és de 7.7 m, amb aquest valor 

s’obté una distancia d’espira: 

 La distancia entre volta i volta del serpentí és de  0.16 m (16cm) 

11.2.11.3 Cubetes de retenció 

Per determinar les dimensions que tindran les cubetes dels tancs d’Orto-xilè, 

s’utilitzen les equacions explicades en l’Apartat 11.2.7. Els valors obtinguts es detallen 

en la Taula 11.2.10. 

 

Taula11.2.10. Dimensionat de Cubetes de retenció del Orto-xilè. 
 

CUBETES 

Àrea ocupada [m2] 67.9 

N 4.0 

longitud cubeta [m] 10.8 

Amplada cubeta [m] 14.8 

Àrea lliure [m2] 91.9 

Alçada cubeta [m] 1.8 

distancia entre tancs [m] 1.5 

distancia tanc i paret [m] 2 
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11.2.12 Disseny del tanc d’emmagatzematge de MA i PA  

Aquests tancs es troben just al final del procés, un cop s’han separat tots el productes 

d’interès i s’assoleixen les quantitats productives necessàries, Els dipòsits, 

s’encarreguen de l’emmagatzematge temporal del MA (Anhídrid Maleic) i el PA 

(Anhídrid Ftàlic ) líquids abans de la seva cristal·lització i operacions d’acabat final; 

Amb lo qual, el temps de residencia de cadascú s’ha decidit en funció del cabal 

d’entrada als mateixos i també segons les necessitats d’alimentació als 

cristal·litzadors. 

Durant el seu disseny, s’ha fet servir la Normativa ASME, però a diferencia de l’orto-

xilè, en aquest cas s’utilitzen capçals toriesfèrics i es treballa a les mateixes condicions 

de pressió que en el procés (pressions per sota de l’atmosfèrica). 

 

El material dels tancs és  AISI 316L , incloses també les estructures de suport del tanc. 

S’ha de dir que s’han tingut en compte per les propietats dels líquids, les normatives 

ITC-APQ-1, ITC-APQ-6 i ITC-APQ-7 per un correcte disseny. 

 

Dimensionat del tanc MA 

El MA és el subproducte generat en el procés de producció d’Anhídrid ftàlic, aquest 

subproducte es recupera obtenint-ne un cabal constant de 0.008791m3/h, al ser un 

cabal tant petit, s’ha decidit que el tanc de MA tingui una capacitat d’emmagatzematge 

de 1 dia, amb lo qual, el volum obtingut  amb el sobre dimensionat del tanc del 20% 

és: 

 
8.79 ∗ 10−3𝑚3

ℎ 
·  
24 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
· 1 𝑑𝑖𝑎 · 1.2 = 0.253𝑚3          

 

En base a l’Equació 11.2.91 expressada abans. 

 

Només es farà servir un tanc, per tanc el volum del tanc, serà el volum total obtingut: 

 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐 =
0.253 𝑚3

1
= 0.253 𝑚3      

 

En base a l’Equació 11.2.92. 
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La temperatura de sortida del MA un cop recuperat és de 156ºC amb una puresa de 

gaire bé el 96% , l’Anhídrid Maleic  te un punt de fusió de 52.8ªC, llavors el tanc estarà 

proveït d’un sistema de calefacció per a mantenir la temperatura al voltant dels 100ºC 

i a més d’agitació per a que sigui homogènia al llarg del tanc. 

 

Dimensionat del tanc de PA 

 

EL PA és el producte principal que es genera a ANPHA, amb una producció anual de 

300T/any. El cabal que surt d’Anhídrid Ftàlic un cop purificat és de 3.793 m3/h en 

aquets cas, la capacitat d’emmagatzematge s’ha calculat per a un temps de 6 h, amb el 

sobre dimensionat del tanc del 20% és: 

 

 
3.793 𝑚3

ℎ 
·  6 ℎ · 1.2 = 27.3 𝑚3          

 

En base a l’Equació 11.2.91 expressada abans. 

 

Només es farà servir un tanc, per tanc el volum del tanc, serà el volum total obtingut: 

 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐 =
27.3 𝑚3

1
= 27.3 𝑚3      

 

En base a l’Equació 11.2.92. 

 

La temperatura de sortida del PA de la columna de rectificació es de 220ºC 

aproximadament amb una puresa del 99.9%, el temps estimat del tanc de 6h s’ha 

escollit per qüestions de seguretat ja que la temperatura de fusió del PA es de 131ºC, 

òbviament el tanc estarà proveït de d’un sistema de calefacció per a mantenir la 

temperatura al voltant dels 190ºC i d’agitació per a garantir que la temperatura sigui 

homogènia al llarg del tanc. 

 

11.2.12.1 Disseny mecànic dels tancs 

Les propietats dels dos fluids s’han tingut en compte pel disseny dels dos tancs, sent 

les recopilades a la Taula 11.2.11. 
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Taula11.2.11. Propietats dels dos fluids. 

 
PROPIETATS MA PA 

PM  [Kg/Kmol] 98.06 148.1 

densitat fluid [Kg/m3] 1480 1530 

gravetat  g [m/s2] 9.81 9.81 

alçada fluid hf [m] 0.73 3.37 

viscositat a 197 ºC 

[mPa·s] -- 64 

 

El disseny mecànic dels tancs s’ha fet a partir de les deduccions de l’Apartat 11.2.3 

 

Taula11.2.12. Disseny mecànic dels tancs de MA i PA. 
 
CONDICIONS INICIAL PA MA COS DEL CILINDRE PA MA 

P hidrostàtica [kPa] 50.6 10.6 alçada cilindre [m] 3.69 0.77 

P operació [kPa] 13.0 20.0 Diàmetre intern [m] 3.07 0.65 

P disseny [kPa] 76.3 36.7 Vi tot (sense 

sobredimensió)[m3] 

22.75 0.21 

T operació [ºC] 190 115 alçada fluid al 

cilindre[m] 

2.72 0.57 

T disseny [ºC ] 205 130 espessor cilindro [mm] 7.68 5.77 

PROPIETATS DEL 

MATERIAL 

PA MA radi intern [mm] 1535.56 322.54 

límit elàstic [kPa] 51500 51500 CA [mm] 0 0.5 

densitat material 

[Kg/m3] 

7950 7950 Sobre gruix [mm] 5.00 5.00 

Factor soldadura 

(parcial) 

0.85 0.85 MAWP [kPa] 218.26 774.9 

Factor M(capçals 

toriesfèric) 

1.61 1.61     

L[mm] 4164 4164 CAPÇALS 

TORIESFERICS 

PA MA 

r [mm] 354 354 espessor casc [mm] 7.05 5.71 

V  TOTAL I OCUPACIÓ  PA MA alçada capçal [mm] 638.1 159.39 

alçada total [m] 5.00 1.10 alçada brida recta 

[mm] 

35.2 28.53 
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alçada cilindre[m] 3.69 0.77 radi extrems 

toriesfèric [mm] 

307.1 64.5 

alçada capçal [m] 0.66 0.16 Volum capçalera [m3] 2.58 0.02 

alçada capçal fons [m] 0.66 0.16 MAWP toriesfèric 

[kPa] 

130.5 502.7 

V total [m3] 29.36 0.27       

V fluid [m3] 22.75 0.2 PES DEL TANC PA MA 

% ocupació 77.48 77.5 P buit total [kg] 2744 93 

   P operació [kg] 37552 405 

    p proba [kg] 25494 304 

CAPACITAT DE 

VENTEIG DEL TANC 

PA MA  PA MA 

superfície humida [m2] 36 2 capacitat calorífica 

d’evaporació [KJ/kg] 

399 517 

Factor de reducció 0.5 0.5 Capacitat venteig 

[m3/h] 

1187 87 

Calor rebut [KJ/h] 1305946 101048    

 

S’ha de remarcar que el sobredimensionament inicial es calcula per a tancs de fons 

plans ja que s’agafa el volum sense sobredimensionament per a calcular el volum del 

tanc del cilindre, però un cop tenint en compte el volum que ocupa el líquid al fons 

toriesfèric, el percentatge d’ocupació del tanc disminueix fins a  un 77.5% en ambdós 

casos. 

Per tant, el sobredimensionat final del tancs en realitat és de 22.5%. 

Per a determinar l’alçada del fluid s’ha escollit una relació Rs de 1.1 en comptes de 2 

com el resta de tancs, ja que al ser tancs agitats la relació Hf/Di ha de ser igual a .1 per 

aconseguir una homogeneïtzació  complerta. 

 

11.2.12.2 Disseny de l’agitador 

Pel disseny de l’agitador s’ha fet servir “Chemical Reactors from desing to operation” de 

Pierre Trambouze, capítol 2  per a determinar el tipus d’impulsor i agitador més 

adient. 

Es defineix l’ús d’un impulsor de Turbina de fulles planes i disc de 6 pales (Flux radial 

i axial) pels tancs amb agitació, ja que el tipus d’impulsor que té, treballa  

principalment per a fluids de baixes viscositats. com és el cas del L’anhídrid Maleic i 
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l’anhídrid Ftàlic a les seves temperatures d’operació (La viscositat dels dos fluids és 

inferior a la viscositat de l’aigua en condicions normals) i  perquè pot treballar a 

velocitats mitjanes o altes d’agitació  

Per evitar els vòrtex , s’ha escollit que el agitador se situï just al centre dels tancs, però 

es faran servir plaques deflectores que redueixin els esforços que actuïn sobre 

l’agitador. 

 Alhora d’escollir l’agitador, s’ha tingut en compte que són més econòmics respecte els 

agitadors de hèlix o de pales inclinades. 

 

Condicions de disseny: 

 El motor seleccionat ha de complir amb les condicions pròpies d’un element 

mecànic exposat a l’ambient i a de treballar a velocitats mitjanes per a reduir el 

consum de potencia del sistema 

 Les velocitats de treball del tipus de turbina seleccionada varia entre 100rpm i 

300 rpm, s’ha escollit un valor de 150 rpm per a tots els agitadors 

 El material de disseny de l’agitador és el mateix que el dels tancs, en aquest cas 

AISI 316L  degut a les seves propietats front la corrosió  i condicions d’operació 

(pressió i temperatura) 

 Es farà servir un total de 4 plaques deflectores 

 S’haurà de complir amb les següents semblances geomètriques de la Figura 

11.2.15 

 

 
Figura 11.2.15. Semblances geomètriques de disseny agitador de turbina. 
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On: 

H= alçada del líquid en el tanc [m] 

Dt= diàmetre del tanc [m] 

Da= diàmetre de pales [m] 

E= Distància des de el fons del tanc fins l’impulsor [m] 

J=amplada de la placa deflectora [m] (quantitat de plaques deflectores) 4c/u a 45º 

·g= llargada de la pala [m] 

·w= amplada de la pala [m] 

·f= Espai entre placa i tanc [m] 

 

Com ja s’ha especificat abans, la relació H/Dt dels tancs agitats de ANPHA té un valor 

del 1.1 en comptes de 1 

 

Pels dos tancs  ( tanc de MA i tanc de PA) s’han obtingut els valora recopilats a la 

Taula 11.2.13 

 

Taula 11.2.13. Resultat, dimensionat agitadors. 
 

Dimensions agitador PA MA 

diàmetre tanc [m] 3.07 0.66 

alçada fluid [m] 3.35 0.73 

diàmetre agitador [m] 1.01 0.22 

amplada paleta [m] 0.20 0.04 

llarg paleta [m] 0.25 0.05 

amplada placa def [m] 0.31 0.07 

espai entre placa i tanc 

[m] 0.06 0.01 

dist fons a impulsor [m] 1.01 0.22 

 

 

Potència de l’agitador: 

Per a determinar la potencia necessària de l’agitador cal determinar primer els valors 

adimensionals següents: 
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 Numero de Reynolds (Re) 

Permet la caracterització del fluid per veure si quan s’agita hi ha presencia de 

turbulència o no, es determina a partir de la següent equació: 

 

𝑅𝑒 =
𝑁 · 𝑑 · 𝜌

𝜇
    𝐸𝑞 11.2.107 

On: 

Re= numero de Reynolds  

Regim laminar: Re < 10 

Regim transitori: 300< Re < 10000 

Regim turbulent: Re > 10000 

N= Velocitat de rotació agitador [rps] 

·d= Diàmetre del agitador [m] 

·ρ= densitat del fluid [Kg/m3] 

·μ= Viscositat del fluid [Pa·s] 

 

Al no trobar-se un valor de viscositat del MA a la temperatura de operació dins del 

tanc, i degut a la semblança de l’anhídrid Ftàlic amb el PA s’ha decidit agafar el valor 

trobat per de viscositat de PA pel càlcul dels dos tancs, en conseqüència es pot veure 

afectada la potencia necessària en el moment d’operació. 

 

 Numero de potencia (Np): 

Aquest numero és proporcional a la força d’arrossegament sobre l’Unitat  d’àrea de 

l’impulsor i la força d’inèrcia , normalment per a regim turbulent, el valor de Np es 

constant i és calcula amb la següent Equació , tenint en compte la Figura  11.2. 

 

𝑁𝑝 =
𝑃

𝑁3 · 𝑑5 · 𝜌
     𝐸𝑞 11.2.108 

 

P= potencia d’agitació de l’impulsor [W] 

N= Velocitat de rotació agitador [rps] 

·d= Diàmetre del agitador [m] 

·ρ= densitat del fluid [Kg/m3] 
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A la Figura 11.2.16 es pot observar la relació que existeix per el valor de Np respecte 

el Re per a turbines de 6 pales planes segons Trambouze. 

 

 
Figura 11.2.16. Relació Np respecte Re, turbines 6 pales. 

 

Es pot observar que per a regim turbulent el valor de Np es gaire be contant. 

Amb el valor de Np extret de la figura es pot trobar la potencia d’agitació de 

l’impulsor. 

 

 Numero  de Froude (Fr): 

El numero de Froude relaciona la força d’inèrcia i la força gravitacional per unitat 

d’àrea que actua sobre el fluid. 

  

𝐹𝑟 =
𝑁2 · 𝑑

𝑔
      𝐸𝑞 11.2.109 

On: 

·g= força de la gravetat [m/s2]( el valor de la gravetat és de 9.81 m/s2) 

N= Velocitat de rotació agitador [rps] 

·d= Diàmetre del agitador [m] 

 

Consum de potència: 

La potencia consumida pot estimar-se a partir del producte entre el flux generat per 

l’impulsor i l’energia cinètica per unitat de volum del fluid, tot això en el cas de regim 

turbulent ja que el valor de Np és independent del valor de Re. 

 L’equació que defineix la potencia consumida és la següent: 
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𝑃𝑐 = 𝐾𝑇 · 𝑁3 · 𝑑5 · 𝜌    𝐸𝑞 11.2.110 

On: 

Pc= potencia consumida [W] 

KT= valor proveït per la cinètica del agitador. 

 

El valor de KT, es pot trobar a la Taula 11.2.14  on s’adjunten els valors dels diferents 

impulsors  para dipòsits amb 4 plaques deflectores amb una amplada J=1/10 del 

diàmetre del dipòsit.  

 

Taula11.2.14. valors de KT i KL pel diferents tipus d'impulsor. 
 

Tipus d'impulsor KL KT 

hèlix p de pas quadrat, 3 pales 41.0 0.32 

hèlix pas de 2, 3 pales 43.0 1.00 

turbina, 6 pales planes 71.0 6.30 

turbina, 6 pales corbes 70.0 4.80 

turbina de ventilador, 6 pales 70.0 1.65 

turbina, 2 pales planes 36.5 1.70 

turbina tancada, 6 pales corbes 97.2 1.08 

 

KL es fa servir quan el regim de flux és laminar (no aplica en aquest disseny) 

 

 Per a realitzar el càlcul de la potencia real consumida se suposa que l’eficàcia del 

motor és del 70% i que les pèrdues per fricció són del 35%. Pera fer el càlcul de la 

potencia real necessària  

𝑃𝑟 =
𝑃𝑐 · 1.35

0.7
     𝐸𝑞 11.2.111 

 

Pr= potencia real necessària [kW] 

Pc= potencia consumida [kW] 
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Valors obtinguts de potencia pels dos tancs: 

 

Taula 11.2.15. Valor de potencia de l'agitador. 
 

POTENCIA AGITADOR   MA PA 

Reynolds  Re 24058 563697 

velocitat agitació [rps] N 2.5 2.5 

densitat fluid [Kg/m3] ρ 1480 1530 

viscositat fluid[ Pa·s] u 0.064 0.064 

diàmetre intern [m] d 0.645 3.0711 

numero de potencia  Np 7 7 

Potencia agitador [kW] P 0.077 178.92 

Numero de Froude Fr 0.138 0.6457 

KT KT 6.3 6.3 

Consumo potencia [kW] Pc 0.07 161.03 

eficàcia motor 0.7 0.7 0.7 

pèrdues per fricció 0.35 0.35 0.35 

Potencia real necessari [kW] Preal 0.149 345.06 

 

11.2.12.3 Cubetes de retenció 

El càlcul de les cubetes de retenció dels dos tancs s’han fet segons lo especificat a 

l’Apartat 11.2.7 i s’adjunta a la Taula 11.2.16 

 

Taula 11.2.16. Disseny cubetes de retenció Tancs de PA i MA. 
 

CUBETES PA MA 

Àrea ocupada [m2] 7.5 0.3 

N 1.0 1.0 

longitud cubeta [m] 7.1 4.7 

Amplada cubeta [m] 5.6 5.5 

Àrea lliure [m2] 32.4 25.4 

Alçada cubeta [m] 0.9 0.011 

distancia entre tancs [m] 1.5 1.5 

distancia tanc i paret [m] 2 2 
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11.2.12.4 Estructures de suport 

Les estructures de suport s’han realitzat segons l’Apartat 11.2.9 per a la normativa 

ASME. 

El pes del fluid es calcula a partir de la densitat de cadascú dels fluids multiplicat pel 

volum de líquid dins del tant: 

Pes de MA al tanc= 3.04 KN 

Pes de PA al seu tanc= 341 KN 

Am que es faran servir 4 suports per a cadascú dels tancs  

 

𝑃𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑀𝐴 =
3.04 𝐾𝑁

4
 = 0.76 𝐾𝑁  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 

 

𝑃𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑃𝐴 =
341 𝐾𝑁

4
 = 85.25 𝐾𝑁  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 

 

11.2.12.5 Disseny del serpentí dels tancs de MA 

 

Pel disseny del serpentí del tanc de MA s’ha partit del registre de temperatures més 

desfavorables a Tarragona com a temperatura externa (T ambient de 2ºC) ja que la 

temperatura interna del reactor oscil·la entre el 110 i 115ºC , també s’ha fet servir el 

coeficient global de transmissió de calor (U) és de 400W/m2ºC (CHEMICAL 

ENGINEERING, Taula 12.1) ja que en aquest cas treballem amb un vapor al serpentí 

(vapor d’aigua)i amb un líquid orgànic al tanc (Anhídrid maleic). 

La temperatura d’entrada del vapor al serpentí del tanc és de 135ºC i la de sortida de 

130ºC mantenint el salt tèrmic del vapor en 5ºC. 

 

Veure Taula 11.2.17 Paràmetres del tanc per obtenir els valors de disseny del 

serpentí segons l’Apartat 11.2.11.2. 
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Taula11.2.17. Paràmetres de disseny del serpentí. 
 

SERPENTI 

radi intern del tanc [m] 0.32 

radi extern del tanc [m] 0.33 

alçada de líquid [m] 0.7 

T externa [ºc] 2 

T interna [ºC] 112 

T entrada aigua [ºC] 135 

T sortida aigua [ºC] 130 

Diàmetre tanc [m] 0.65 

k aïllant [W/m·ºC] 0.05 

K acer[W/m·ºC] 16.3 

 

Obtenint-ne els valors de la Taula 11.2.18: 

 

Taula 11.2.18. Disseny del serpentí del tanc de MA. 

 
Q Calor transmesa [W] 1421 

Coeficient global [W/Kg·ºC] 400 

DTml [ºC] 20.40 

Area [m2] 0.17 

diàmetre serpentí [m] 0.0025 

Longitud serpentí [m] 21.82 

cabal màssic aigua [Kg/s ] 0.07 

Cabal volumètric aigua [m3/s] 0.00007 

velocitat típica aigua [m/s] 1.50 

Cp aigua [KJ/KgºC] 4180 

Secció de serpentí [m2] 0.00005 

diàmetre intern serpentí [m] 0.01 

gruix aïllant [m] 0.10 

gruix tanc [m] 0.01 

Numero de espires 34 

àrea espira  [m2] 0.005 

alçada entre espires [m] 0.0197 
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11.2.12.6 Disseny del serpentí del tanc de PA 

 

Pel disseny del serpentí del tanc de MA s’ha partit del registre de temperatures més 

desfavorables a Tarragona com a temperatura externa (T ambient de 2ºC) ja que la 

temperatura interna del reactor oscil·la entre el 185 i 190ºC , s’ha fet servir el 

coeficient global de transmissió de calor (U) és de 400W/m2ºC (CHEMICAL 

ENGINEERING, Taula 12.1) al igual que en el cas del tanc de MA  

 

 La temperatura d’entrada del vapor al serpentí del tanc és de 225ºC i la de 

sortida de 220ºC mantenint el salt tèrmic del vapor en 5ºC. 

 A diferencia del tanc de MA, s’ha estimat una velocitat típica d’aigua de 1m/s 

 

A la Taula 11.2.19. s’adjunten els paràmetres de disseny tinguts en compte pel 

disseny del serpentí i a la Taula 11.2.20 els resultats. 

 

Taula 11.2.19. Paràmetres de disseny del serpentí del tanc de PA. 
 

SERPENTI 

radi intern del tanc [m] 1.54 

radi extern del tanc [m] 1.54 

alçada de líquid [m] 3.4 

T externa [ºc] 2 

T interna [ºC] 188 

T entrada aigua [ºC] 225 

T sortida aigua [ºC] 220 

Diàmetre tanc [m] 3.07 

k aïllant [W/m·ºC] 0.05 

K acer[W/m·ºC] 16.3 
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Taula 11.2.20. Disseny del serpentí tanc PA. 
 

Q Calor transmesa [W] 39252 

Coeficient global [W/Kg·ºC] 400 

DTml [ºC] 34.44 

Area [m2] 2.85 

diàmetre serpentí [m] 0.0025 

Longitud serpentí [m] 357.08 

cabal màssic aigua [Kg/s ] 1.88 

Cabal volumètric aigua [m3/s] 0.00188 

velocitat típica aigua [m/s] 1.00 

Cp aigua [KJ/KgºC] 4180 

Secció de serpentí [m2] 0.0019 

diàmetre intern serpentí [m] 0.05 

gruix aïllant [m] 0.10 

gruix tanc [m] 0.01 

Numero de espires 116 

àrea espira  [m2] 0.025 

alçada entre espires [m] 0.0266 

 

11.2.13 Disseny del tanc pulmó  

 

El tanc pulmó es un dipòsit agitat encarregat de mesclar dues corrents per a la 

continuació del procés, les dues corrents arriben de dos equips diferents i es troben a 

pressions o temperatures diferents, s’ha estimat que la pressió de treball de tanc sigui 

la del corrent més gran (prové del Swich Condenser) on es genera la producció més 

gran de PA. 

Per a determinar el volum del tanc s’ha agafat el temps que triga en omplir-se la 

primera columna a la zona de purificació, tot i això, per a tenir volum suficient en el 

tanc durant la posada en marxa del procés. El temps obtingut ha sigut de 2 hores, per 

tant, s’ha agafat aquest temps i el cabal d’entrada al tanc, calculat en el balanç de 

matèria per a determinar el volum del tanc. 

 

El cabal d’entrada al tanc (suma de cabal del Swich Condenser + el cabal de sortida del 

After Cooler) és de 3.3 m3/h, per tant: 
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En base a l’Equació 11.2.91 

 

3.3𝑚3

ℎ 
·  2 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 · 1.2 = 6.6 𝑚3        

 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐 = 6.6 𝑚3  

 

El tanc pulmó funciona com un mesclador de dues corrents amb valors de pressió i 

temperatura elevats, per tant, cal dissenyar un agitador i un sistema de calefacció 

adients que s’adaptin a les necessitats del procés. 

 

11.2.13.1 Disseny mecànic del tanc pulmó 

S’han estimat els valors de pes molecular de la mescla i de densitat tenint en compte la 

seva composició i només s’ha observat una petita variació en el pes molecular de la 

mescla respecte al pes molecular del PA, ja que esta conformada gaire be per un 98 % 

d’aquest compost. Veure Taula 11.2.21 corresponent a les propietats de la mescla i 

Taula 11.2.22 corresponent als resultats del disseny mecànic 

 

Taula 11.2.21. Propietats de la mescla del tanc pulmó. 
 

PROPIETATS PA 

PM [Kg/Kmol] 148.4 

densitat fluid [Kg/m3] 1530 

gravetat  g [m/s2] 9.81 

alçada fluid hf [m] 2.24 

viscositat a 197 ºC [mPa·s] 64 
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Taula 11.2.22. Disseny mecànic del tan pulmó. 
 
CONDICIONS INICIAL COS DEL CILINDRE 

P hidrostàtica [kPa] 34 alçada cilindre [m] 2.45 

P opera [kPa] 66 Diàmetre intern [m] 2.04 

P disseny [kPa] 120 Vi tot (sense 20% més)[m3] 6.67 

T operació [ºC] 250 alçada fluid [m] 1.81 

T disseny [ºC ] 265 espessor cilindro [mm] 7.79 

PROPIETATS DEL MATERIAL radi intern [mm] 1020 

límit elàstic [kPa] 51500 Sobre-gruix per corrosió [mm] 0 

densitat material [Kg/m3] 7950 Sobre-gruix fabricació [mm] 5 

Factor soldadura (parcial) 0.85 Màxima pressió del cilindre 

[kPa] 

333 

Factor M(capçal toriesfèric) 1.6     

L[mm] 4164 CAPÇALS TORIESFERICS 

r [mm] 354 espessor casc [mm] 7.1 

VOLUM TOTAL I PERCENTATGE D'OCUPACIÓ alçada capçal [mm] 439 

alçada total [m] 3.32 alçada brida recta [mm] 36 

alçada cilindre[m] 2.45 radi extrems toriesfèric [mm] 204 

alçada capçals [m] 0.44 Volum capçalera [m3] 0.76 

V total [m3] 9.51 MAWP toriesfèric [kPa] 199 

V fluid [m3] 6.67     

% ocupació 70.09 PES DEL TANC 

   P buit total [kg] 480 

CAPACITAT DE VENTEIG DEL TANC P operació [kg] 10680 

superfície humida [m2] 16 p proba [kg] 7147 

Factor de reducció 0.5     

Calor rebut [KJ/h] 667594     

capacitat calorífica d’evaporació 

[KJ/kg] 

405     

Capacitat venteig   [m3/h] 597     
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11.2.13.2 Agitador 

 

El disseny de l’agitador del tanc pulmó ha sigut idèntic al dels tancs de MA i PA segons 

l’Apartat 11.2.12.2 descrit anteriorment i s’han obtingut els resultats de la Taula 

11.2.24 a partir de les dimensions especificades a la Taula 11.2.23. 

 

Taula 11.2.23. Dimensions de l'agitador del tanc pulmó. 
 

AGITADOR 

diàmetre tanc [m] 2.04 

alçada fluid [m] 2.24 

diàmetre agitador [m] 0.67 

amplada paleta [m] 0.13 

llarg paleta [m] 0.17 

amplada placa deflectora [m] 0.20 

espai entre placa i tanc [m] 0.04 

distància fons a impulsor [m] 0.67 

 

Taula 11.2.24. Disseny de l'agitador del tanc pulmó. 
 

Reynolds  248693 

velocitat agitació [rps] 2.5 

densitat fluid [Kg/m3] 1530 

viscositat fluid[ Pa·s] 0.064 

diàmetre intern [m] 2.04 

numero de potencia  7 

Potencia agitador [kW] 23.34 

Numero de Froude 0.4296 

KT 6.3 

Consumo potencia [kW] 21. 

eficàcia motor 0.7 

pèrdues per fricció 0.35 

Potencia real necessari 

[kW] 

45.01 
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11.2.13.3 Cubetes de retenció 

El càlcul de les cubetes de retenció del tanc pulmó s’ha fet segons lo especificat a 

l’Apartat 11.2.7 i s’adjunta a la Taula 11.2.23. 

 

Taula 11.2.25. Disseny cubeta de retenció tanc pulmó. 
 

CUBETES 

Àrea ocupada [m2] 3.3 

N 1.0 

longitud cubeta [m] 6.0 

Amplada cubeta [m] 5.6 

Àrea lliure [m2] 30.5 

Alçada cubeta [m] 0.2 

distancia entre tancs [m] 1.5 

distancia tanc i paret [m] 2 

 

11.2.13.4 Estructures de suport 

 El disseny de les estructures de suport s’ha fet segons l’Apartat 11.2.9, a partir del 

Codi ASME VIII fent servir  la densitat del fluid i el volum del tanc es troba la capacitat 

del tanc en kN, per tant: 

1530
𝑘𝑔

𝑚3
· 6.6𝑚3 · 9.81

𝑚

𝑠2
= 99061.4 𝑁 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑐 = 99.1 𝑘𝑁 

 

𝑝𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 =
99.1 𝑁

4
= 24.8 𝑘𝑁 

Els suports del mateix material que el tanc (AISI 316 L) s’han d’escollir en proporció al 

seu pes per suport. 

 

11.2.13.5 Serpentí del tanc 

Pel disseny del serpentí del tanc  pulmó a les condicions de treball del tanc, es fa servir 

el mateix valor de coeficient global de transferència de calor U = 400W/m2ºC , 

Condició inicial: 

 Velocitat típica del aigua 1.5 m/s 
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A la Taula 11.2.26 es recopilen els paràmetres de disseny del serpentí.  

 
Taula 11.2.26. Disseny serpentí tanc pulmó. 

 
SERPENTI 

radi intern del tanc [m]   1.02 

radi extern del tanc [m]   1.02 

alçada de líquid [m]   2.2 

T externa [ºc] Tex 2 

T interna [ºC] Ti 190 

T entrada aigua [ºC] Te 220 

T sortida aigua [ºC] Ts 215 

Diametre tanc [m] Dt 2.04 

k aillant [W/m·ºC]   0.05 

kacer[W/m·ºC]   16.3 

Q Calor trasmesa [W] Q 74682 

Coeficient global [W/Kg·ºC] U 400 

DTml [ºC]   27.4 

Area [m2] A 6.81 

diàmetre serpentí [m] Dserp 0.0025 

Longitud serpentí [m] L serp 853 

cabal màssic aigua [Kg/s ] m 3.57 

Cabal volumètric aigua [m3/s] m1 9.96 

velocitat típica aigua [m/s] v 1.50 

Cp aigua [KJ/KgºC] cp 2 

Secció de serpentí [m2] secció 6.64 

diàmetre intern serpentí [m] di 2.91 

gruix aïllant [m]  dx aïllant 0.10 

gruix tanc [m] dx acer 0.01 

Numero de espires N espires 418 

àrea espira  [m2] A espira 0.016 

alçada entre espires [m] H espires 0.0028 

 

11.2.14 Disseny del tanc d’oli tèrmic (TEXATHERM) 

El disseny del tanc d’oli tèrmic, es fa seguint la normativa API-650 2007s’ha estimat 

un volum aproximat de la carcassa del Swhic Condenser (per on circularà l’oli) de 

386.44 m3, aquest càlcul s’ha fet amb el cabal d’entrada d’oli refrigerant a l’equip 

estimant un temps d’ompliment de 2.6 h en el cas de la posada en marxa amb aquest 

cabal. 
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 S’ha decidit dividir el volum obtingut en 3 tancs , per tant el volum d’un tanc 

amb el seu sobredimensionat del 20% quedaria de la següent forma: 

𝑉 𝑡𝑎𝑛𝑐 =
386.44 𝑚3

3
· 1.2 = 154.6𝑚3 

 La relació alçada diàmetre s’ha estima en un valor de Rs= 2. (Eq 11.2.24) 

 El diàmetre del fons del tanc tindrà un radi 51 mm més gran que el diàmetre 

del cilindre 

 Les condicions d’operació dels tancs són pressió atmosfèrica i temperatura 

ambient (20ºC). 

 S’ha estimat un pes molecular de l’oli PM=320 kg/Kmol. 

 La densitat del fluid és de 872 kg/m3 i la seva viscositat dinàmica (15ºC) és de 

0.0374 Pa·s. 

El diàmetre tret de l’Equació 11.2.3 és Di= 5m, per tant: 

 

𝐻𝑛 = 2 ∗ 5 𝑚 = 10 𝑚 

De l’equació Eq 11.2.6 s’obté: 

𝐻 =
1 𝑚 + 10

0.9
= 11.37 𝑚 

 

De l’Eq 11.2.8 i 11.2.9 s’ha tret un total de 5 anells i una alçada d’anell final igual a la 

resta de 2.4 m. 

Els valors d’espessor del cilindre s’han per l’Eq 11.2.10 en referència al a pressió 

hidrostàtica, ja que donava un valor de gruix del tanc més gran, obtenint-ne els valors 

de la Taula 11.2 .27. 

 

Taula 11.2.27. Gruix calculat pels anells del tanc. 
 

Numero anell Espessor proba 

hidrostàtica [plg] 

Espessor proba 

hidrostàtica [mm] 

1 0.12 3.03 

2 0.11 2.72 

3 0.09 2.40 

4 0.08 2.08 

5 0.07 1.77 
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Amb que el valor obtingut és menor que l’estipulat per la normativa API-650 s’ha 

agafat un valor de gruix per tots els anells de 8 mm 

 

Amplada de la placa anular 

Partint de l’Equació 11.2.11 

𝐴𝑝 =
390 · 0.315 

37 · 0.872
= 3.81 𝑝𝑙𝑔𝑠 

 

𝐴𝑝 = 96.72 𝑚𝑚 

·td=0.315 plgs 

H= 25 peus (alçada fluid) 

Densitat fluit= 0.872 

Ap= amplada placa anular 

Amb que el valor és menor que 610 mm s’agafa el valor mínim estipulat de 610 mm 

per tots els tancs. 

 

Esforç proba hidrostàtica 

Aquest esforç es determinar per saber si el tanc esta preparat per resistir una proba 

hidrostàtica, hauria de donar un valor menor o igual a l’esforç estipulat pel material 

segons la normativa API-650 (es fa servir l’Equació 11.2.12) 

 

𝑆ℎ =
2.6 · 15.2 · (25.2 − 1) · 1

0.252
= 3795.2

𝑙𝑖𝑏

𝑝𝑙𝑔2
 

𝑆ℎ = 26173 𝐾𝑃𝑎 

 

D=15.2 peus 

H=25.2 peus 

·t= 8 mm -1.6 mm de CA, per tant t= 6.4 mm= 0.252 plgs. 

G= 1 densitat relativa de l’aigua 

 Com es pot veure el valor calculat de Sh< que el valor estipulat a la normativa API-

650 de 24891 lib/plg2. 
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Esforç de proba de disseny 

 

𝑆𝑑 =
2.6 · 15.2 · (25.2 − 1) · 0.872

0.252
= 3309

𝑙𝑖𝑏

𝑝𝑙𝑔2
 

 

𝑆𝑑 = 22820 𝐾𝑃𝑎 

 

G= 0.872 (densitat relativa del fluid) 

També s’observa que Sd calculat es menor que la estipulada per la normativa API-650 

de 32184 lib/plg2. 

 

Sostre tancs d’oli 

Per a determinar el gruix del sostre s’ha fet servir l’equació 11.2.13, obtenint-ne un 

valor de  

𝑇𝑡 =
500

4800 · 𝑆𝑒𝑛(20º)
+  0.16 = 0.46 𝑐𝑚 

 

𝑇𝑡 = 5 𝑚𝑚 

D= 500cm 

·θ= 20º 

CA= 0.16 cm 

El valor mínim segons la normativa es 5 mm, per tant, es manté aquest valor. 

 

La resta de paràmetres de disseny com són la capacitat de venteig, el pes del tanc en 

buit i en condicions d’operació i l’àrea de les cubetes s’ha disseny de manera semblant 

al que indica la normativa ASME i segons les normatives ITC-APQ mencionades abans. 

Agafat els paràmetres de la Taula 11.2.28  es va obtenir el disseny de la Taula 

11.2.29 
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Taula 11.2.28. Propietats de disseny. 
 

PM texatherm mitjà [Kg/Kmol] 320 

densitat fluid [Kg/m3] 872 

gravetat  g [m/s2] 9.81 

alçada fluid hf [m] 7.70 

V tanc (cilindre) [m3] 155 

V líquid [m3] 129.2 

viscositat dinàmica [Pa·s] 0.0374 

 

A la Taula 11.2.29, es recopilen els resultats obtinguts segons la normativa API-650 

2007 del disseny dels tancs d’oli: 
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Taula 11.2.29. Disseny tancs d'oli tèrmic. 
 

P hidrost [kPa] 66 SOSTRE CÒNIC  

P opera [kPa] 101 espessor sostre [mm] 4.65 

P disseny [kPa] 201 Angle[º] 20 

T oper [ºC] 20 alçada sostre [mm] 911 

T disseny 35 Volum sostre [m3] 6.0 

MATERIAL FONS  

esforç de disseny [kPa] 159848 gruix fons[mm] 7.0 

esforç de pressió hidrostàtic 

[kPa] 

171616 amplada placa anular [mm] 610 

limit elàstic [kPa] 400111 ESFORÇOS DE DISSENY DEL TANC 

densitat material [Kg/m3] 7850 esforç de p hidrost real [kPa] 26173 

Fator soldadura (parcial) 0.85 esforç disseny real [kPa] 22820 

COS DEL CILINDRE PES TANC 

alçada total cilindre [m] 11.4 P buit total [kg] 221514 

alçada mínima [m] 1 P operació [kg] 334148 

alçada lliure 0.92 p proba [kg] 350681 

alçada anells [m] 2.40 CAPACITAT DE VENTEIG DEL TANC 

nombre anells 4.74 superfície humida [m2] 165 

alçada últim anell [m] 2.40 Factor de reducció 0.5 

Diàmetre intern [m] 5.00 Calor rebut [KJ/h] 4602052 

Diàmetre extern [m] 5.02 capacitat calorífica d¡evaporació 

[KJ/kg] 

56 

Vi tot (sense sobredim)[m3] 129 Capacitat venteig   [m3/h] 12321 

alçada fluid [m] 7.7 CUBETES 

espessor cilindre [mm] 8 Àrea ocupada [m2] 59 

Sobre-gruix per corrosió [mm] 1.6 N 3 

ALÇADA TOTAL, % COCUPACIÓ   longitud cubeta [m] 8 

alçada total [m] 12.3 Amplada cubeta [m] 16 

alçada sostre [m] 0.9 Àrea lliure [m2] 69 

Vtotal [m3] 161.0 Alçada cubeta [m] 0 

V fluid [m3] 129.2 distancia entre tancs [m] 1.5 

% ocupació 80.2 distancia tanc i paret [m] 2 
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11.2.15 Disseny dels sitges de sal (53% NaNO2, 40% NaNO3, 7% KNO3) 

 
Els sitges metàl·lics d’acer estructurant ASTM 36 s’utilitzen per l’emmagatzematge de 

la sal que es fa servir coma refrigerant dins del reactor, aquest sal esta composta per 

la següent mescla descrita a la Taula 11.2. 30 

 

Taula 11.2.30. Composició sal tèrmica. 
 

 Components sal Xi densitat 

[Kg/m3] 

PM 

Kg/Kmol 

NaNO2 0.53 2168 69 

NaNO3 0.40 2260 85 

KNO3 0.07 2100 101 

 T fusió mescla [ºC] 150-170  

 

Els paràmetres de disseny del sitja es recopilen a la Taula 11.2.31 i el disseny es 

troba a la Taula 11.2.32 

 

Taula 11.2.31. Paràmetres disseny tancs de sal. 
 

PM SAl [kg/Kmol] 77.64 

densitat fluid [kg/m3] 2200 

gravetat  g [m/s2] 9.81 

Volum sòlid  [m3] 58.33 
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Taula 11.2.32. Disseny dels sitges de sal. 
 

Diàmetre extern [m] 3.552   

diàmetre intern [m] 3.55 gruix sitja [mm] 4 

alçada sostre [m] 0.646 V sostre [m3] 2.13 

alçada cilindre [m] 5.6 V cilindre [m3] 55.3 

alçada fons [m] 3.81 volum fons [m3] 12.7 

capacitat sitja [kN] 2143.5 pressió ompliment [kN/m2] 53.8 

pes específic [KN/m3] 21.57 pressió Vert màx [kN/m2] 46.88 

relació esveltesa sitja  2.83 pressió Horit màx [kN/m2] 29.12 

relació esforços V i H 0.55 pressió màx fricció [kN/m2] 10.75 

coeficient arrossegament paret  0.4 Carrega per descarrega 

perímetre circumferència [m2] 20 coef amplificador horit  1.3 

àrea cilindre [m2] 10 coef amplificador fricció 1.1 

coeficient seguretat material 1.5 Carrega horit estàtica [kN/m2] 37.9 

força tracció [KN/m] 101.75 Carrega per fricció [kN/m2] 11.83 

 

L’estructura W escollida va ser la W 690 X 217, i es s0han obtingut els resultats 

recopilats a la Taula 11.2  on es veu que el valor de Cc (constant de columna és més 

petit que la relació  d’esveltesa, el que vol dir que aquesta estructura pot suportar la 

carrega per suport obtinguda de 533 KN i molt més.(La carrega per suport es la divisió 

de la capacitat del sitja entre 4 que és el numero de suports per a cadascú). 

 

11.2.16 Disseny tanc per la sal fosa 
 
 Pel disseny d’aquest tanc, s’han agafat els mateixos paràmetres que en l’apartat 

anterior corresponent a la sal que es fa servir com a refrigerant al reactor. L’entrada 

de la sal al procés ha de ser en estat líquid, per tant sorgeix la necessitat de tenir un 

tanc per fondre aquesta sal. 

S’ha decidit dissenyar un tanc horitzontal segons la normativa ASME VIII i que el 

volum del tanc fos la meitat de la necessitat total de sal fosa al reactor, de manera que 

la carrega pugui fer-se en dos cicles durant la posada en marxa del procés. i a més el 

tanc serveixi per les reposicions de sal establertes del 40% del volum total cada sense 

necessitat de que l’àrea de bescanvi sigui tan gran (preu més econòmic de serveis a 

llarg termini) 
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Aquest tant esta proveït de resistències elèctriques per fondre la sal, distribuït per 

l’empresa TRACELEC. 

El volum total del tanc és de 72 m3, tenint en compte el sobre-dimensionament del 

20%,  

 

S’aconsegueix el següent Disseny, descrit a la Taula 11.2. 33. 

 

Taula 11.2.33. Disseny tanc sal líquida. 

 

CONDICIONS INICIAL COS DEL CILINDRE 

P hidrostàtica [kPa] 106 alçada cilindre [m] 6 

P opera [kPa] 101 Diàmetre intern [m] 4 

P disseny [kPa] 249 Vi tot (sense 20% més)[m3] 60 

T operació [ºC] 300 alçada fluid [m] 5 

T disseny [ºC ] 315 espessor cilindro [mm] 16 

PROPIETATS DEL MATERIAL radi intern [mm] 1969 

límit elàstic [kPa] 51500 Sobre-gruix per corrosió [mm] 5 

densitat material [Kg/m3] 7950 Sobre-gruix fabricació [mm] 5 

Factor soldadura (parcial) 0.85 Màxima pressió del cilindre [kPa] 359 

Factor M(capçal toriesfèric) 1.6     

L[mm] 4164 CAPÇALS TORIESFERICS 

r [mm] 354 espessor casc [mm] 18.6 

VOLUM TOTAL I PERCENTATGE D'OCUPACIÓ alçada capçal [mm] 821 

alçada total [m] 7.5 alçada brida recta [mm] 65 

alçada cilindre[m] 5.9 radi extrems toriesfèric [mm] 394 

alçada capçals [m] 0.8 Volum capçalera [m3] 5.4 

Vtotal [m3] 82.9 MAWP toriesfèric [kPa] 268 

Vfluid [m3] 60.0     

% ocupació 72.4 PES DEL TANC 

  
 

P buit total [kg] 11958 

CAPACITAT DE VENTEIG DEL TANC P operació [kg] 143958 

superfície humida [m2] 55 p proba [kg] 71958 

Factor de reducció 1     

Calor rebut [kJ/s] 1035     

capacitat calorífica d’evaporació [KJ/kg] 410     

Capacitat venteig   [m3/h] 4555     
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La cubeta de retenció en aquest cas es faria servir per contenir un líquid calent mentre 

es solidifica, per evitar accidents. Els resultats del càlcul de la cubeta, es recopila a la 

Taula 11.2.34. 

 

Taula 11.2.34. Cubeta tanc sal líquida. 
 

CUBETES 

Àrea ocupada [m2] 12.4 

N 1.0 

longitud cubeta [m] 1.2 

Amplada cubeta [m] 13.4 

Àrea lliure [m2] 4.2 

Alçada cubeta [m] 19.6 

distancia entre tancs [m] 1.5 

distancia tanc i paret [m] 2 

 

Les estructures de suport s’han realitzat segons l’Apartat 11.2.9 per a la normativa 

ASME per a tancs horitzontals. 

El pes del fluid es calcula a partir de la densitat de la sal i el volum de líquid dins del 

tant: 

𝑃𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙 =

60𝑚3 · 2200
𝑘𝑔

𝑚3
⁄ · 9.8𝑚 𝑠2⁄

1000
= 1293 𝑘𝑁 

 

𝑃𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙 = 1293 𝑘𝑁 

Amb que es faran servir 2 suports de muntura pel tanc:  

 

𝑄 =
1293 𝑘𝑁

2
 = 646.8 𝑘𝑁  𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 

 

Fent servir l’Equació 11.2.84, i un valor de k1= 0.259 corresponent a un angle de 150º 

pel pla del suport segons la Figura 11.2.11  

𝑃𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 = 0.259 · 646.8 𝑘𝑁 = 167.52 𝑘𝑁 

S’obté un valor real de pes per suport de 167.5 kN. 
L’alçada dels suport s’ha decidit de 0.6 m (60 cm) sobre el nivell del terra. 
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11.3.  Disseny del reactor 

 
Per tal de dur a terme la oxidació parcial de l’Orto-Xilè, el reactor més adient és un 

reactor catalític, multi-tubular i de llit fix, doncs la reacció esdevé altament exotèrmica 

i, per tant, requereix una refrigeració constant. El fet que sigui multi-tubular remarca 

la necessitat d’un fluid refrigerant, que circularà per carcassa i embolcallarà els tubs. 

Aquest fluid refrigerant (sal fosa) intervindrà en el hot spot de la reacció (punt calent), 

que es troba al voltant dels 425 ºC, per tal de que la temperatura deixi d’incrementar i 

la reacció no esdevingui perillosa i/o explosiva.  

 

Així, el reactor contempla un disseny tèrmic, que es relaciona directament amb el 

bescanvi de calor mencionat, i un disseny mecànic, que detalla les propietats físiques i 

mecàniques que l’equip ha de posseir. 

 

11.3.1. Disseny del bescanvi de calor 

 

El disseny del bescanvi de calor entre el fluid de procés i la sal fosa s’ha dut a terme 

mitjançant el mètode de Kern, doncs un dels equips més adients per a realitzar tal 

activitat és un bescanviador de calor.  

 

Així doncs, el primer fluid (el que experimenta la reacció química) circularà per tubs i 

serà el fluid calent, i la sal fosa circularà a contra-corrent, per carcassa i serà el fluid 

fred. 

 

1) Càlcul del diàmetre de carcassa 

 

Primerament, s’escull un tipus de carcassa i es fa en funció de l’espai desitjat entre el 

feix de tubs i la paret externa. L’elegit és de TIPUS P, doncs resulta la més recomanada 

perquè el diàmetre intern de la carcassa es manté constant (figura 11.3.1.). 
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Figura 11.3.1. Figura d’ajut per a determinar el tipus de carcassa i el diàmetre intern. 

 

Per a la distribució dels tubs s’ha escollit l’esquema típic triangular, que es mostra a la 

figura 11.3.2. 

 
Figura 11.3.2. Pitch utilitzat. 
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El pitch és la distància entre els centres de dos tubs consecutius. El valor recomanat és 

1.25 vegades el diàmetre extern dels tubs, que en aquest cas és de 40 mm (dada 

obtinguda mitjançant la simulació del reactor amb el software ASPEN HYSYS). 

 

Pitch [mm] = 1.25 · DE  (Eq. 11.3.1.) 

 

Pitch [mm] = 1.25 · 40 mm = 50 mm (0.05 m) 

 

Per tal d’obtenir el diàmetre de la carcassa, fa falta conèixer el diàmetre del feix de 

tubs (Db). L’últim depèn tant del número de passos per tubs, com de número de tubs i 

del pitch escollit. Es pot calcular a partir de l’equació 11.3.2. 

 

Db [mm] = DE · (
Nt

K1
)
1/n1

  (Eq. 11.3.2.) 

 

A on: 

Nt = número de tubs. 

Db = diàmetre del feix de tubs [mm]. 

DE = diàmetre exterior dels tubs [mm]. 

n1 i K1 són funció del pitch escollit i del número de passos per tubs, segons la 

figura 11.3.3. 

 

 
Figura 11.3.3. Constants per a l’ús de l’equació 11.3.2. 
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En aquest cas, si es considera que el pitch és triangular i que el fluid refrigerant 

recorrerà un pas per tubs, K1 i n1 equivaldran a 0.319 i 2.142, respectivament. Per tant, 

tenint en compte que el número de tubs és de 15000, 

 

Db [mm] = 40 · (
15000

0.319
)
1/2.142

 = 6072 mm (6.072 m) 

 

Finalment, per aconseguir el diàmetre de carcassa cal consultar la figura 11.3.1, a on 

l’eix x representa el diàmetre del feix de tubs (Db). S’ha de tenir present que la variable 

que es representa a l’eix y no és directament el diàmetre de carcassa, Ds, sinó la 

diferència entre Ds i Db. Per tant,  

 

Db = 6.072 m  
Carcassa de tipus P
→               y =  Ds - Db = 37 mm 

 

Ds [mm] = 6072 mm + 37 mm = 6109 mm (6.109 m) 

 

 

2) Càlcul del coeficient individual de transmissió de calor per tubs 

 

En primer lloc, cal cercar l’àrea de pas d’un sol tub (Apas 1 tub) i, amb aquesta, l’àrea de 

pas de tots els tubs (Apas t). Sabent que el diàmetre interior dels tubs és de 30 mm 

(ASPEN HYSYS) i que el número de passos per tubs és 1, 

 

Apas 1 tub [mm2] = 
π

4
 · DI2   (Eq. 11.3.3.) 

 

Apas t [mm2] = Nt · 
Apas 1 tub 

npt
   (Eq. 11.3.4.) 

 

A on: 

DI = diàmetre intern dels tubs [mm]. 

Apas 1 tub = àrea de pas d’un sol tub [mm2] = 706.86 mm2 

Nt = número de tubs. 

Apas t = àrea de pas de tots els tubs [mm2]  = 10.60 m2 

npt = número de passos per tub = 1. 
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Després, s’ha d’obtenir el cabal màssic per unitat d’àrea (densitat de flux màssic, Gtub) 

amb l’equació 11.3.5. 

 

Gtub  [
kg

m2 · seg
] =  

mt

Apas t
   (Eq. 11.3.5.) 

 

A on: 

mt = cabal màssic del fluid que circula per tubs [
kg

seg
] = 27.78 [

𝐤𝐠

𝐬𝐞𝐠
] 

Apas t = àrea de pas de tots els tubs [mm2]  = 10.60 m2 

 

Gtub  [
kg

m2 · seg
] =  

27.78

10.60
 = 2.62  [

𝐤𝐠

𝐦𝟐 · 𝐬𝐞𝐠
] 

 

Seguidament, es realitza el càlcul dels números adimensionals de Reynolds i Prandtl 

(equacions 11.3.6. i 11.3.7.). 

 

Re t = 
DI ·  Gtub

µ
   (Eq. 11.3.6.) 

 

Pr t  = 
Cp ·  µ

k
    (Eq. 11.3.7.) 

 

A on: 

DI = diàmetre intern dels tubs [m] = 0.03 m (30 mm). 

Gtub = cabal màssic per unitat d’àrea [
kg

m2 · seg
] . 

µ = viscositat del fluid que circula per tubs [Pa · s] = 3.20e-005 Pa · s (ASPEN 

HYSYS). 

Cp = capacitat calorífica del fluid [
J

kg · K
]  = 4.09 [

J

kg · K
] (ASPEN HYSYS). 

k = conductivitat tèrmica [
W

m · K
] = 0.0481 [

W

m · K
] 

 

Llavors,  

Re t = 
0.03 ·  2.62

3.20e−005
 = 2456 
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Pr t  = 
4.09 ·  3.20e−005

0.0481
 = 2.72e-003 

 

Finalment, s’aconsegueix el coeficient individual de transmissió de calor per tubs amb 

l’equació 11.3.8. 

 

ht· DI

k
 = jh · Re · Pr0.33 · (

µ

µW
)
0.14

  (Eq. 11.3.8.) 

 

A on: 

ht = coeficient individual de transmissió de calor per tubs [
W

m2 ·  K
] . 

DI = diàmetre intern dels tubs [m] = 0.03 m (30 mm). 

k = conductivitat tèrmica [
W

m · K
] = 0.0481 [

W

m · K
] 

jh = Factor de transferència de calor. 

Re = número adimensional de Reynolds = 2456. 

Pr = número adimensional de Prandtl = 2.72e-003. 

 

El terme (
µ

µW
) rep el valor de 1, doncs es considera que la viscositat del fluid (µ) és la 

mateixa en el centre del tub que a les parets del mateix (µw). Per altra banda, el factor 

de transferència de calor (jh) s’obté a partir de la figura 11.3.4., en funció del número 

de Reynolds i de la relació L/DI (equació 11.3.9.). 

 
L

DI
 = 

4 m

0.03 m
 = 133.33    (Eq. 11.3.9.) 

 

A on: 

L = longitud dels tubs [m] = 4 m. 

DI = diàmetre intern dels tubs [m] = 0.03 m (30 mm). 
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Figura 11.3.4. Ajut per a determinar el valor de jh (per a tubs). 

 

Sabent que el número de Reynolds és igual a 2456 i que la relació L/DI equival a 

133.33, el factor jh prendrà un valor aproximat de 3.50e-003. 

 

Finalment, i aïllant la incògnita de l’equació 11.3.8., el coeficient individual de 

transmissió de calor per tubs és de 1.96 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐊
] = 538.12 [

𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
]. 

 

 

3) Càlcul del coeficient individual de transmissió de calor per carcassa 

 

En primer lloc, es troba l’àrea transversal de carcassa amb l’equació 11.3.10. 

 

AST = 
IB ·  DS  (pitch −  DE)

pitch ·  nps
   (Eq.11.3.10) 

A on: 

AST = àrea transversal de carcassa [mm2]. 

IB = espaiat entre pantalles [mm] = 0.5 · Ds 
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Ds = diàmetre de carcassa, calculat al punt 1), [mm] = 6109 mm. 

Pitch = calculat al punt 1), [mm] = 50 mm. 

DE = diàmetre exterior dels tubs [mm] = 40 mm. 

nps = número de passos per carcassa = 1. 

 

L’espaiat entre pantalles oscil·la entre 0.2 i 1 vegades el diàmetre de carcassa, essent 

el rang òptim entre 0.3 i 0.5. En aquest cas, s’ha pres el darrer i, per tant, IB = 3054.55 

mm. Amb tot això, AST = 3.732 m2. 

 

Després, s’ha de calcular el cabal màssic per unitat d’àrea amb l’equació 11.3.11. 

 

GS = 
MS

AST
     (Eq. 11.3.11.) 

 

A on: 

GS = cabal màssic per unitat d’àrea [
kg

m2 ·  seg
]. 

MS = cabal màssic que circula per carcassa  [
kg

seg
] = 8.27 [

𝐤𝐠

𝐬𝐞𝐠
] 

AST = àrea transversal de carcassa [m2] = 3.732 m2. 

 

Llavors, GS = 2.216 [
𝐤𝐠

𝐦𝟐 ·  𝐬𝐞𝐠
]. Aquest cabal màssic s’utilitzarà pel càlcul del número de 

Reynolds. 

 

Seguidament, s’obté el diàmetre equivalent de carcassa, que és funció del pitch. 

Considerant que, en aquest cas, es triangular: 

 

Deq = 
1.10

DE
 · (pitch2 – 0.917 · DE2)  (Eq. 11.3.12) 

 

A on: 

Deq = diàmetre equivalent de carcassa [mm]. 

Pitch = calculat al punt 1), [mm] = 50 mm. 

DE = diàmetre exterior dels tubs [mm] = 40 mm. 

 

Sabent això, Deq = 28.40 mm (2.84e-002 m). 
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Ara és el torn dels números adimensionals Reynolds i Prandtl per carcassa, amb les 

equacions 11.3.13 i 11.3.14. 

 

Re s = 
Deq ·  GS

µS
     (Eq. 11.3.13.) 

 

Pr s  = 
Cp ·  µ𝑠

k
     (Eq. 11.3.14.) 

 

A on: 

Deq = diàmetre equivalent de carcassa [mm]. 

GS = cabal màssic per unitat d’àrea [
kg

m2 ·  seg
]. 

µs = viscositat del fluid que circula per carcassa [Pa · s] = 1.51e-003 Pa · s 

(ASPEN HYSYS). 

Cp = capacitat calorífica del fluid [
J

kg · K
]  = 6.25 [

J

kg · K
] (ASPEN HYSYS). 

k = conductivitat tèrmica [
W

m · K
] = 0.1187 [

W

m · K
] 

 

Llavors, 

Re s = 
2.84e−002 ·  2.216

1.51e−003
 = 41.70 

 

Pr s  = 
6.25 ·  1.51𝑒−003

0.1187
 = 0.0795 

 

Finalment, s’aconsegueix el coeficient individual de transmissió de calor per carcassa 

amb l’equació 11.3.15. 

 

hs· Deq

k
 = jh · Re · Pr0.33 · (

µ

µW
)
0.14

  (Eq. 11.3.15.) 

 

A on: 

hs = coeficient individual de transmissió de calor per carcassa [
W

m2 ·  K
] . 

Deq = diàmetre equivalent de carcassa [m] = 2.84e-002 m (28.40 mm). 

k = conductivitat tèrmica [
W

m · K
] = 0.1187 [

W

m · K
] 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 100 de 176 
 

jh = Factor de transferència de calor. 

Re = número adimensional de Reynolds = 41.70. 

Pr = número adimensional de Prandtl = 0.0795. 

 

El terme (
µ

µW
) rep el valor de 1, doncs es considera que la viscositat del fluid (µ) és la 

mateixa en el punt mig de la zona de pas per la carcassa que a les parets de la mateixa 

(µw). Per altra banda, el factor de transferència de calor (jh) s’obté a partir de la figura 

11.3.5., en funció del número de Reynolds i del baffle cut. 

 

L’altura lliure de la pantalla (baffle cut) és l’espai que queda entre la pantalla i la 

carcassa, per on passarà el fluid del costat de la carcassa. S’expressa com un 

percentatge que oscil·la entre el 15 i el 45% del diàmetre de carcassa, estant 

compresos els valors òptims entre el 20 i el 25%. En aquest cas, s’ha escollit un valor 

del 25%. 

 

 
Figura 11.3.5. Ajut per a determinar el valor de jh (per a carcassa). 
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Sabent que el número de Reynolds és igual a 41.70 i que el baffle cut escollit és del 

25%, el factor jh prendrà un valor aproximat de 8.30e-002. 

 

Finalment, i aïllant la incògnita de l’equació 11.3.15., el coeficient individual de 

transmissió de calor per carcassa és de 6.27 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐊
] = 1719.30 [

𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
]. 

 

 

4) Càlcul del coeficient global de transferència de calor 

 

Pel càlcul del coeficient global de transferència de calor es necessiten: 

 

 El coeficient individual de transferència de calor per carcassa (CALCULAT). 

 El coeficient d’embrutiment per carcassa. 

 El coeficient individual de transferència pel material. 

 El coeficient individual de transferència de calor per tubs (CALCULAT). 

 El coeficient d’embrutiment per tubs. 

 

El coeficient individual de transferència pel material s’obté amb l’equació 11.3.16. 

 

DE· ln(
DE
DI
)

2·k
     (Eq. 11.3.16) 

 

A on: 

DE = diàmetre exterior dels tubs [m] = 0.04 m (40 mm). 

DI = diàmetre intern dels tubs [m] = 0.03 m (30 mm). 

k = coeficient de transferència del material [
W

m2 ·  C
] = 16.30 (considerant que es 

tracta d’acer inoxidable). 

 

Així, el terme de l’equació 11.3.16 equival a 3.53e-004 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
] . 

 

Per altra banda, els factors d’embrutiment, pertanyents als respectius coeficients 

d’embrutiment, es localitzen a la figura 11.3.6.  
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Figura 11.3.6. Valors típics de factors d’embrutiment. 

 

Tenint present que per tubs hi circula un gas industrial i per carcassa salmorra, per als 

primers s’escull un factor d’embrutiment de 5000 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
] i per a la carcassa un factor 

de 3000 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
]  . Així, els coeficients d’embrutiment per carcassa i tubs, 

respectivament, s’aconsegueixen amb les equacions 11.3.17 i 11.3.18. 

 
1

hRs
      (Eq. 11.3.17) 

 
1

hRt
·  
DE

DI
     (Eq. 11.3.18) 

 

A on: 

hRs = factor d’embrutiment per a la carcassa [
W

m2 ·  C
] . 

hRt = factor d’embrutiment per als tubs [
W

m2 ·  C
] . 
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DE = diàmetre exterior dels tubs [m] = 0.04 m (40 mm). 

DI = diàmetre intern dels tubs [m] = 0.03 m (30 mm). 

 

D’aquesta manera, els termes de les equacions 11.3.17 i 11.3.18 equivalen a 3.33e-

004 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
] i 2.67e-004 [

𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
] , respectivament. 

 

Finalment, es procedeix al càlcul del coeficient global de transferència de calor amb 

l’equació 11.3.19. 

 

1

UR
 = 

1

hs
 · 
1

hRs
 + 
DE· ln(

DE
DI
)

2·k
 + 

1

hRt
·  
DE

DI
 + 

1

ht
·  
DE

DI
   (Eq.11.3.19) 

 

A on: 

UR = coeficient global de transferència de calor [
W

m2 ·  C
] . 

hs = coeficient individual de transmissió de calor per carcassa [
W

m2 ·  C
] . 

hRs = factor d’embrutiment per a la carcassa [
W

m2 ·  C
] . 

k = coeficient de transferència del material [
W

m2 ·  C
] = 16.30 (considerant que es 

tracta d’acer inoxidable). 

hRt = factor d’embrutiment per als tubs [
W

m2 ·  C
] . 

ht = coeficient individual de transmissió de calor per tubs [
W

m2 ·  C
] . 

DE = diàmetre exterior dels tubs [m] = 0.04 m (40 mm). 

DI = diàmetre intern dels tubs [m] = 0.03 m (30 mm). 

 

D’aquesta manera, tenint clar el significat dels diferents termes que hi participen, 

s’utilitza l’equació 11.3.19 per al càlcul del coeficient global de transmissió de calor , 

obtenint com a resultat 249.23 [
𝐖

𝐦𝟐 ·  𝐂
] . 

 

Amb la figura 11.3.7. darrera fila de totes, es corrobora que el valor anterior és 

correcte, per a un bescanviador de calor amb gas de procés com a fluid calent i 

salmorra com a fluid fred. 
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Figura 11.3.7. Valors típics de coeficients globals de transmissió de calor. 

 

 

5) Càlcul de l’àrea total de bescanvi 

 

A = 
q

U· (DTML)C
    (Eq. 11.3.20) 

 

A on: 

A = àrea total de bescanvi [m2]. 

q = calor bescanviat [W]. (Dada obtinguda mitjançant la simulació del reactor 

amb el software ASPEN HYSYS = 2.30e+007 W). 

U = coeficient global de transferència de calor [
W

m2 ·  C
]  = 249.23 [

W

m2 ·  C
] . 

(DTML)C = diferència de temperatura mitjana logarítmica corregida [ºC]. 

 

Per a una circulació a contra-corrent entre el fluid de carcassa i de tubs, la DTML es 

calcula amb l’equació 11.3.21. 

 

DTML [ºC] = 
∆T1− ∆T2

ln 
∆T1
∆T2

   (Eq. 11.3.21) 

 

A on: 
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∆T1 = diferència de temperatura entre els dos respectius fluids a la temperatura 

més elevada [ºC]. 

∆T2 = diferència de temperatura entre els dos respectius fluids a la temperatura 

més baixa [ºC]. 

 

Així, DTML [ºC] = 22.41ºC. Per un sol pas per tubs i per carcassa no s’ha de realitzar la 

correcció, (DTML)C. Per tant, el valor es manté. 

 

D’aquesta manera, es calcula l’àrea total de bescanvi amb l’equació 11.3.20, que 

resulta ser de 4127 m2. 

 

 

11.3.2. Disseny mecànic del reactor 

 

Per a la realització del disseny mecànic s’ha utilitzat el codi ASME, destinat al càlcul 

dels espessors de carcassa i capçals en les condicions de disseny. 

 

1) Gruix, segons pressió interna, del cos del reactor 

 

t = 
P·R

S·E−0.6·P
     (Eq. 11.3.22.) 

 

A on: 

t = gruix del cos del reactor [mm]. 

P = pressió de disseny [psi]. 

R = radi intern [inch], pertanyent al diàmetre de carcassa calculat amb 

l’equació 11.3.2. (6.109 m) = 3.054 m (120.26 inch). 

S = tensió del material [psi]. Tenint en compte que es tracta d’acer inoxidable 

316L i que el metall no supera els 427ºC, el valor és de 12400 psi.2 

E = Valor de l’eficiència = 0.85 (considerant juntes d’unió amb la mateixa 

qualitat de metall a l’interior i a l’exterior de la superfície de soldadura). 

 

La pressió de disseny es determina amb l’equació 11.3.23. 
                                                        
2 Mitjançant referències bibliogràfiques. 
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P disseny [psi] = Pop + ∆P + (Pop + ∆P) · 0.15   (Eq.11.3.23) 

 

A on: 

Pop = pressió d’operació, equivalent a la pressió de treball [psi] = 13.97 psi. 

∆P = Pressió hidrostàtica [psi], que s’obté amb l’equació 11.3.24. 

 

∆P [psi] = ρ · G · H   (Eq. 11.3.24) 

 

A on: 

ρ = densitat del fluid [
kg

m3
] = 324.70 [

kg

m3
]  

G = gravetat [
m

s2
] = 9.81 [

m

s2
] . 

H = altura de la columna de líquid [m], equivalent a l’alçada del líquid en els 

tubs = 4 m. 

 

D’aquesta manera, ∆P = 12741 Pa = 1.848 psi i, aleshores, P disseny = 18.19 psi. 

 

Amb tot això, el gruix, segons pressió interna, del cos del reactor (equació 11.3.22) és 

de 5.28 mm. 

 

 

2) Gruix, segons pressió interna, dels caps toriesfèrics 

 

Primer, es comprova que la relació L/r sigui igual o inferior a 162/3, a on “L” és el radi 

intern [inch], calculat amb l’equació 11.3.2. i equivalent al diàmetre de carcassa 

perquè es tracta d’un cap toriesfèric = 6.109 m (240.52 inch). “r”, en canvi, suposa el 

10% d’aquest radi intern = 24.052 inch. 

 

Amb això, L/r = 240.52 inch / 24.052 inch = 10 < 162/3. Per tant, l’equació que 

s’emprarà en el càlcul del gruix dels caps toriesfèrics, segons pressió interna, és la 

11.3.25. 

 

t = 
P·L·M

2· S·E−0.2·P
     (Eq. 11.3.25.) 
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A on: 

P = pressió de disseny [psi] = 18.19 psi. 

L = radi intern [inch], calculat amb l’equació 11.3.2. i equivalent al diàmetre de 

carcassa perquè es tracta d’un cap toriesfèric = 6.109 m (240.52 inch). 

M = factor tabulat que depèn del factor L/r (figura 11.3.8.). 

S = tensió del material [psi]. Tenint en compte que es tracta d’acer inoxidable 

316L i que el metall no supera els 427ºC, el valor és de 12400 psi. 

E = Valor de l’eficiència = 0.85 (considerant juntes d’unió amb la mateixa 

qualitat de metall a l’interior i a l’exterior de la superfície de soldadura). 

 

Sabent que L/r = 10, 

 

 
Figura 11.3.8. Valors del factor “M”. 

 

el factor “M” prendrà un valor de 1.54. 

 

Amb tot això, el gruix, segons pressió interna, dels caps toriesfèrics (equació 11.3.25) 

és de 8.12 mm. 

 

 

3) Alçades i dimensionament del cap toriesfèric, segons pressió interna 

 

Considerant que el reactor es troba dotat de capçals toriesfèrics, aquests es 

dimensionen amb l’ajut de la figura 11.3.9. 
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Figura 11.3.9. Dimensionament d’un capçal toriesfèric. 

 

A on: 

S = gruix del capçal toriesfèric [inch] = 1 inch (NO s’escull el gruix obtingut amb 

l’equació 11.3.25 perquè, finalment, s’opta pel gruix calculat en base a la 

pressió externa. Més endavant es detalla). 

Øe = radi intern [inch], calculat amb l’equació 11.3.2. i equivalent al diàmetre 

de carcassa perquè es tracta d’un cap toriesfèric = 6.109 m (240.52 inch). 

 

Llavors, seguint la figura 11.3.9., 

 

h (part recta), [inch] = 5 · 1 inch = 5 inch. 

Hi (fletxa), [inch] = 
240.52 inch

5.156
 = 46.65 inch. 

Finalment, 

 

Ht (alçada total del cap), [inch] = 46.65 inch + 5 inch + 1 inch = 52.65 inch (1.337 m). 

 

Per tant, sabent que el cos del reactor pren una llargada de 4 m (equivalent a la 

llargada dels tubs), si se li suma dues vegades l’alçada total d’un cap toriesfèric, 

s’obtindrà l’alçada total del reactor: 4 m + (2 · 1.337 m) = 6.674 m. 
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4) Gruix, segons pressió externa, del cos del reactor 

 

Ara, s’esbrinarà el gruix necessari en funció de la pressió externa del reactor, tant pel 

cos del reactor com pels caps toriesfèrics. El valor escollit en cada cas serà el més 

crític, és a dir, el gruix més elevat. 

 

Pel cos del reactor, es calcularà en primer lloc la relació Do/t i, depenent de si resulta 

igual, major o menor de 10, s’utilitzarà una equació o una altra. 

 

Inicialment, se suposa un gruix (per exemple, de 0.8 inch) i, amb aquest, es calcula el 

diàmetre extern del cos. El radi intern del disc s’obté amb l’equació 11.3.2. i equival al 

diàmetre de carcassa perquè es tracta d’un cap toriesfèric = 6.109 m (240.52 inch). 

 

Així, Do = 240.52 inch + (2 · 0.8 inch) = 242.12 inch. Si es divideix Do entre la t 

suposada (0.8 inch), el resultat esdevé 302.645 > 10. Per tant, l’equació pel càlcul del 

gruix del cos del reactor, segons pressió externa, serà la 11.3.26. 

 

Pa = 
4·B

3· (
Do
t
)
     (Eq. 11.3.26) 

 

A on: 

Pa = pressió màxima de disseny, incògnita [psi]. 

Do = radi intern del disc, que s’obté amb l’equació 11.3.2. i equival al diàmetre 

de carcassa perquè es tracta d’un cap toriesfèric = 6.109 m (240.52 inch). 

A i B = factors que es troben mitjançant les figures 11.3.10 i 11.3.11. 

 

El factor A depèn de la relació L/Dext, a on: 

 

L = 157.48 inch + [2 ·  
Ht

3
] = 192.58 inch  (Eq. 11.3.27) 

 

És a dir, L és l’alçada del cilindre (tubs), 157.48 inch (4 m), i se li suma dues vegades 

l’alçada total del capçal toriesfèric (Ht) dividida en tres parts, segons la figura 11.3.12. 
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Figura 11.3.12. Longitud del reactor. 

 

Dext, en canvi, equival a: 

 

Dext = 240.52 inch + (2 · 0.8 inch) = 242.116 inch  (Eq. 11.3.28) 

 

És a dir, Dext és el radi intern del disc (240.52 inch) + la suma de dues vegades el gruix 

suposat a l’inici, 0.8 inch. 

 

Amb els valors anteriors, L/ Dext = 0.795 i Dext / t (0.8 inch) = 302.65, i amb les 

figures 11.3.10 i 11.3.11 s’aconsegueixen els paràmetres A i B de l’equació 11.3.26, 

respectivament. 
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Figura 11.3.10. Paràmetre A, en funció d’L/Dext i de Dext/t. 

 

 
Figura 11.3.11. Paràmetre B, en funció de la temperatura màxima que assoleix el reactor (800 F). 
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Al resoldre l’equació 11.3.26, l’objectiu és que la Pa obtinguda sigui superior a la P 

externa, en aquest cas l’atmosfèrica (14.7 psi). Si no fos així, s’hauria de suposar un 

gruix més elevat i, a partir d’aquí, tornar a iterar, tot cercant nous paràmetres d’A i B. 

Aleshores, amb aquestes dades, Pa [psi] = 16.30 psi > 14.70 psi, per la qual cosa es 

considera vàlid el gruix de 0.8 inch, inicialment suposat. 

 

Llavors, el gruix del cos del reactor, calculat a partir de la pressió externa, esdevé 

major que el gruix per pressió interna i té certa lògica: a l’interior dels tubs, la pressió 

de treball és de 200 kPa i a l’exterior (la carcassa, per on passa el bany de sal) és de 

96.32 kPa. En aquest cas, el gruix dels tubs (1.25 mm) s’empra en base a la pressió 

interna del cos, doncs supera l’externa i l’estructura requereix aquesta compensació. 

Per altra banda, el cos del reactor pateix una pressió interna de 96.32 kPa i una 

pressió externa de 101.30 kPa, atmosfèrica. Amb aquest darrer raonament, es prova 

que la pressió externa del cos del reactor supera la interna, que es troba per sota de 

l’atmosfèrica, i que, per tant, el respectiu gruix s’escollirà en base a la pressió externa, 

doncs suposa el cas més crític (requereix més mil·límetres).  

 

Així, s’escull el gruix del cas més crític (el més gruixut), que és de 0.8 inch. 

 

 

5) Gruix, segons pressió externa, dels caps toriesfèrics 

 

Se suposa un gruix pel cap toriesfèric d’1 inch. El diàmetre extern es torna a calcular 

amb l’equació 11.3.28. 

 

Dext [inch] = 240.52 inch (radi intern del disc) + (2 · 1 inch) = 242.52 inch. 

 

I, en aquest cas, el factor A sorgeix de l’equació 11.3.29. 

 

A = 
0.125

(
242.52 inch

1 inch
)
 = 5.15e-004     (Eq.11.3.29) 

 

Amb el valor d’A i la mateixa figura 11.3.11, s’extreu el paràmetre B, 4000, i mitjançant 

l’equació 11.3.30, s’obté la pressió màxima de disseny [psi]. 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 113 de 176 
 

Pa [psi] = 
4000

(
242.52 inch

1 inch
)
 = 16.49 psi > 14.70 psi 

 

Un cop més, pels caps toriesfèrics, la pressió externa és la que preval i, per tant, 

s’escull el valor de gruix suposat a l’inici, 1 inch (paràmetre S de la figura 11.3.9.). 

 

 

6) Espessor necessari de les plaques tubulars 

 

Espessor [mm] = 
DCARCASSA

2
·  (

PDISSENY

Tensió del material
)
0.5

  (Eq.11.3.30) 

 

A on: 

DCARCASSA = Ds [mm] = 6109 mm (6.109 m). 

PDISSENY [psi] = 18.19 psi (equació 11.3.23). 

Tensió del material [psi] = tenint en compte que es tracta d’acer inoxidable 

316L i que el metall no supera els 427ºC, el valor és de 12400 psi. 

 

D’aquesta manera, l’espessor necessari de les plaques tubulars és de 116.99 mm. 

 

 

7) Aïllament del reactor 

 

El reactor treballa a 400ºC, sense deixar de banda que assoleix els 425ºC del hot spot i 

que, a dins, es du a terme una reacció altament exotèrmica.  

 

Per aquest motiu, es posa una capa d’aïllant de llana de roca amb una xapa d’alumini 

de recobriment. Aquest aïllant farà que el reactor no experimenti un bescanvi de calor 

amb l’exterior i que, per tant, la temperatura de reacció no resulti condicionada. Així 

mateix, es preservarà l’exterior del reactor, tot evitant pèrdues importants de calor i, 

sobretot, que aquestes pèrdues no provoquin accidents importants. 

 

La taula 11.3.1. exhibeix les especificacions de l’aïllant proposat, calculades amb el 

software CALORCOL. 
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Figura 11.3.1. Especificacions de l’aïllament. 

 

Material Llana de roca 
Densitat [kg/m3] 100 

k material [W/m·K] 0.83 
Recobriment Xapa d’alumini 

Espessor [mm] 620 
 

 

8) Volums i pesos del reactor 

 

 Cilindre (carcassa) 

 

Volum de la carcassa [m3] = 
π

4
·  (

DE carcassa

2
− 

DI carcassa

2
) · H   (Eq.11.3.31) 

 

A on: 

DI carcassa = Ds [mm] = 6109 mm (6.109 m). 

DE carcassa = 6.109 m + (2 · 0.02032 m) = 6.150 m (els 0.02032 m són les 0.8 

inch d’espessor que es fixen pel cos del reactor). 

H = alçada de la carcassa, equivalent a l’alçada dels tubs [m] = 4 m. 

 

Per tant, el volum de la carcassa (la part sòlida, el cos, no l’interior) és de 1.565 m3. 

Sabent que la densitat del material que la composa és de 7960 kg/m3 (acer inoxidable 

316L), el pes de la carcassa equivaldrà a: 

 

Pes carcassa [kg] = 1.565 m3 · 7960 kg/m3 = 12458 kg (12.458 Tn). 

 

 Caps toriesfèrics 

 

El volum del cap toriesfèric s’adquireix amb l’equació 11.3.323. 

 

Volum del cap toriesfèric [m3] = 0.1 · D3 + 0.7854 · h · D2   (Eq. 11.3.32) 

 

                                                        
3 A partir de referències bibliogràfiques. 
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A on: 

 
Figura 11.3.12. Paràmetres per a determinar el volum d’un cap toriesfèric. 

 

D [m] = Radi extern del disc [m] – radi intern del disc [m]. 

Radi intern del disc [m] = 6.109 m. 

Radi extern del disc = 6.109 m + (2 · 0.0254 m) = 6.160 m (els 

0.0254 m són l’1 inch d’espessor que es fixen pel cap toriesfèric). 

h [m] = part recta [inch] = 5 · 1 inch = 5 inch (0.127 m, figura 11.3.9.). 

 

Llavors, el volum del cap toriesfèric (la part sòlida, el cos, no l’interior) és de 0.636 

m3. Sabent que la densitat del material que la composa és de 7960 kg/m3 (acer 

inoxidable 316L), el pes d’un cap toriesfèric equivaldrà a: 

 

Pes d’un cap [kg] = 0.636 m3 · 7960 kg/m3 = 5060 kg (5.060 Tn) 

 

I el pes dels dos caps toriesfèrics, 

 

Pes dels dos caps [kg] = 5060 kg · 2 = 10120 kg (10.120 Tn) 

 

 Tubs 

 

Volum d’un tub [m3] = àrea del sòlid · longitud del tub    (Eq. 11.3.33.) 

 

A on: 

Àrea del sòlid [m2] = àrea de la secció externa [m2] – àrea de la secció interna 

[m2].  

 

L’àrea de la secció externa es calcula amb el diàmetre extern del tubs (ASPEN HYSYS), 

34.25 mm, i l’àrea de la secció interna amb el diàmetre intern (ASPEN HYSYS), 31.75 
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mm, tenint present que el gruix dels tubs és de 1.25 mm. Per a ambdós casos, àrea = π 

· r2. 

 

Així, l’àrea del sòlid és de 1.30e-004 m2 i, tot recordant que la longitud de cada tub 

equival a 4 m, el volum d’un tub (la part sòlida, no l’interior) és de 5.18e-004 m3. 

Sabent que la densitat del material dels tubs és de 7960 kg/m3 (acer inoxidable 316L), 

el pes d’un tub serà: 

 

Pes d’un tub [kg] = 5.18e-004 m3 · 7960 kg/m3 = 4.126 kg 

 

I el pes dels 15000 tubs, resultarà: 

 

Pes de tots els tubs [kg] = 4.126 kg · 15000 = 61982 kg (61.982 Tn) 

 

 

 Plaques tubulars 

 

Per calcular el volum d’una placa tubular, es requereix el diàmetre extern dels tubs 

(34.25 mm, multiplicat pels 15000 tubs) i el diàmetre intern de la placa, que equival al 

diàmetre de carcassa (6109 mm).  

 

Es calcula l’àrea que, per ambdós diàmetres, àrea = π · r2. Després, es multiplica per 

l’alçada de la placa (116.99 mm, equació 11.3.30) i s’obté el volum del sòlid = 1.813 

m3. Sabent que la densitat del material de les plaques és de 7960 kg/m3 (acer 

inoxidable 316L), el pes d’una placa serà: 

 

Pes d’una placa [kg] = 1.813 m3 · 7960 kg/m3 = 14427 kg 

 

I el pes de les dues plaques, resultarà: 

 

Pes de les dues plaques [kg] = 14427 kg · 2 = 28854 kg (28.854 Tn) 
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 Catalitzador 

 

Per calcular el pes que suposarà el catalitzador, s’ha de tenir present que aquest 

romandrà a dins dels tubs. Per tant, es necessita el volum de l’interior dels tubs (àrea 

de l’interior del tub · longitud del tub · número de tubs), on àrea = π · r2 , r és el radi 

intern del tub, la longitud són els coneguts 4 m i el número de tubs és 15000. 

 

A aquest volum del tub se li haurà de restar el volum buit, doncs el catalitzador no 

ocupa el 100% dels tubs, sinó el 60%. El volum buit el proporciona la simulació del 

reactor prèviament realitzada, mitjançant el software ASPEN HYSYS, i és de 19 m3. 

 

Finalment, el volum ocupat pel catalitzador és de 28.50 m3 (considerant els 15000 

tubs) i, prenent un pes de catalitzador per unitat de volum de 2500 kg/m3, el pes total 

del catalitzador al reactor esdevé de 71259 kg (71.259 Tn). 

 

 

 Corrent del procés 

 

Amb el volum de l’interior dels tubs, calculat pel cas del catalitzador (47.50 m3), la 

porositat del llit (ε = 0.4) i la densitat del corrent de procés (1.504 kg/m3), el pes del 

corrent de procés és: 

 

Pes del corrent de procés [kg] = 47.50 m3 · 0.4 · 1.504 kg/m3 = 28.578 kg 

 

 

 Bany de sal refrigerant (salmorra) 

 

Es segueix el mateix procediment que pel cas de la placa tubular: per calcular el volum 

del bany de sal, es requereix el diàmetre extern dels tubs (34.25 mm, multiplicat pels 

15000 tubs) i el diàmetre de carcassa (6109 mm), doncs la sal refrigerant circularà 

entre ambdós. Aleshores, es calcula l’àrea per a cada diàmetre (àrea = π · r2) i es 

multiplica per l’alçada de cilindre, els 4 m.  
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Amb tot això, el volum ocupat pel bany de sal és la resta entre el volum de la carcassa 

menys el volum dels tubs en base al diàmetre extern = 61.968 m3. Finalment, tenint 

en compte que la densitat de la sal es de 324.7 kg/m3, el pes del bany refrigerant 

equival a un total de 20121 kg (20.121 Tn). 

 

 

 Aigua (prova) 

 

Amb el volum a l’interior dels tubs, el volum a l’interior de la carcassa i la densitat de 

l’aigua (1000 kg/m3) es calcula el pes de l’aigua per carcassa i tubs, en el cas de 

realitzar una prova hidràulica. Tant per a tubs com per a carcassa, el volum utilitzat és 

l’intern perquè és per a on passarà l’aigua. 

 

El pes total de l’aigua de prova (carcassa + tubs) és de 164751 kg (164.751 Tn). 

 

 

 Equip buit 

 

Per saber el pes total de l’equip buit s’han de sumar: el pes total dels tubs + el pes de la 

carcassa + el pes de les plaques tubulars + el pes dels caps toriesfèrics + el pes del 

recobriment de la xapa d’alumini4 (figura 11.3.13). 

 

                                                        
4 www.lumetalplastic.com 
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Figura 11.3.13. Càlcul del pes del recobriment de la xapa d’alumini. 

 

D’aquesta manera, el pes total de l’equip buit equival a 117747 kg (117.747 Tn). 

 

 

 Operació 

 

El pes total de l’equip en funcionament és la suma del pes total buit + el pes del 

catalitzador + el pes del fluid de procés + el pes del bany de sal = 209156 kg 

(209.156 Tn). 

 

 

 Prova d’aigua 

 

Finalment, si es desitja realitzar una prova d’aigua (en ocasions com arrancades), el 

pes que suportarà l’equip esdevé el sumatori del pes total buit + el pes total de la 

prova d’aigua = 282498 kg (282.498 Tn). 
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11.4.  Disseny de l’After Cooler 

 

L’After-Cooler és un equip que s’utilitza a la sortida del reactor a la producció 

d’anhídrid ftàlic. És una mena de bescanviador de calor però amb dues sortides en lloc 

d’una. Consta doncs, de dues parts: 

 

- Bescanvi de calor per aconseguir els 160ºC necessaris d’entrada al Switch-

Condenser. 

- Columna de destil·lació que separa lleugers (N, H2O, O, CO2, PA,...) dels pesats 

(TAR i 50% PA) per diferències de volatilitat. 

 

A la sortida de reactor s’obté una gran quantitat de nitrogen, la qual s’extreu amb el 

Switch-Condenser i després s’aprofita per a recircular-la com a refrigerant per a l’After-

Cooler. 

 

L’After-Cooler consta d’un corrent d’entrada, que és el corrent de sortida del reactor, el 

qual es refreda amb ajuda del nitrogen com a refrigerant. Seguidament, el corrent de 

producte entra a un separador on es divideix en dos corrents: incondensables, que 

aniran a parar a Switch Condenser i condensables, que s’enviaran a un tanc intermig. 

 

El disseny de l’After-Cooler al programa de simulador de processos Aspen Hysys es fa 

del tipus “caixa negra”, de manera que es dissenya com una mena de bescanviador de 

calor on hi intervenen els següents corrents: 

 

- Línia principal: corrent 10 d’entrada a l’After-Cooler (sortida del reactor) ( 

corrents de sortida 11 (condensables al tanc mescla) i 12 (incondensables al 

Switch Condenser). 

- Refrigerant: corrent 9 d’entrada (nitrogen fred, recirculat de la sortida del 

Switch Condenser) i corrent 15 de sortida (nitrogen calent). 

 

El principal objectiu d’aquest equip és restar-li feina al Switch Condenser, de manera 

que no hagi de suportar tanta càrrega de pesats per tal que no es saturi. S’extreu en 

forma líquida el 50% de PA i gran quantitat de TAR, que va a parar a un tanc mescla. 

En fase gasosa surten els lleugers, que van  a parar al Switch Condenser. 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 121 de 176 
 

S’escollirà un After-Cooler de l’empresa Atlas Copco®, concretament el model EWD 

16K C, que suporta fins a un màxim de de 43.750 l/s, el qual s’ajusta al cabal de sortida 

del reactor: 

157.500
𝑚3

ℎ
·
1000𝐿

1𝑚3
·
1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
·
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 43.750

𝑙

𝑠
  

 

Per tant, s’escollirà el model EWD 16K C, que té les dimensions següents: 

 

 

Figura 11.4.1. Catàleg d’After-Cooler de l’empresa AtlasCopco®. 
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11.5.  Disseny de l’Switch Condenser 
 

El corrent de sortida del reactor s’ha de condensar per tal de disposar-lo en estat 

líquid a l’entrada de l’etapa de purificació. Per tant, s’utilitza el Switch Condenser per 

condensar el corrent format per anhídrid ftàlic i d’altres subproductes.  
 

El Switch Condenser és un condensador que consta de quatre etapes. Gràcies a la seva 

configuració, proporciona un elevat rendiment amb fluxos de gasos i elevades 

càrregues. L’elevada eficiència condueix a un estalvi d’energia, una reducció de la 

mida necessària de l’equip i assolir els objectius de producció i una millor optimització 

de l’operació de la planta.  
 

 
Figura 11.5.1. Esquema del funcionament del Switch Condenser de 4 seccions de l’empresa 

RolleChim®. 

 

El model que s’emprarà serà el NESTE OXO AB, de nova tecnologia, que garanteix la 

condensació i la descarrega de l’Anhídrid Ftàlic en els temps preestablerts i amb el 

mínim número d’unitats necessàries, reduint al mínim les variacions de pressió en la 

línia de procés, que a la llarga podria afectar la vida del catalitzador. 
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Figura11.5.2. Condicions bàsiques d’operació del Switch Condenser de l’empresa RolleChim® 

i característiques de les diferents mides disponibles. 

 

La planta de producció ANPHA ha de produir 30.000
𝑡𝑛

𝑎𝑛𝑦
  d’anhídrid ftàlic. Per tant, 

tenint en compte que es treballaran 300 dies al any, la descarrega de PA haurà de ser: 

 

30.000
𝑡𝑛

𝑎𝑛𝑦
·
1000𝑘𝑔

1𝑡𝑛
·
1𝑎𝑛𝑦

300𝑑𝑖𝑒𝑠
·
1𝑑𝑖𝑎

24ℎ
= 4166,7

𝑘𝑔

ℎ
 

 

El cabal d’oli necessari per a dita producció, obtingut amb el simulador de processos 

Aspen Hysys. és: 

𝑄𝑜𝑙𝑖 = 129.400
𝑘𝑔

ℎ
= 148.5

𝑚3

ℎ
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11.6. Disseny de les columnes de separació 

 

Les columnes de destil·lació son emprades habitualment a la indústria per a la 

separació de components de diferents volatilitats. 

Els principals tipus de columnes de destil·lació són columnes de plats o columnes de 

rebliment. La nostra planta constarà principalment de columnes de rebliment degut a 

que aquetes són més eficients quan es tracten components corrosius.  

 

Per a la producció d’anhídrid ftàlic, es requereixen dues columnes de destil·lació: una 

primera d’stripping per separar l’anhídrid ftàlic dels components més pesats, seguit 

d’una segona rigorosa per tal d’acabar d’eliminar els components no desitjats, com per 

exemple el maleic. Aquest maleic posteriorment es tractarà a una tercera columna per 

eliminar les restes d’altres components i d’aigua principalment, per tal de vendre’l 

com a subproducte. 

 

11.6.1. Disseny de la columna de destil·lació C-400 

 
La primera destil·lació (stripping) consisteix en la separació del anhídrid ftàlic dels 

components més pesats. Per cues, com a residu, s’obté principalment anhídrid ftàlic 

amb algunes restes de maleic i TAR. Per caps, com a destil·lat s’obté principalment 

anhídrid maleic i aigua, amb algunes restes de nitrogen i orto-tolualdehid.  

Per tal d’obtenir la màxima eficiència en la separació i que la columna funcioni 

correctament, les condicions d’operació seran les següents: 

 

Taula 11.6.1.1. Condicions d’operació de la columna C-400. 

Temperatura d'entrada (ºC) 128,3 
Pressió (kPa) 58 
Relació de reflux 1,032 
Número d'etapes teòriques 9 
Plat d'aliment 7 

 

Per al disseny de la columna, s’ha emprat el programa simulador de processos Aspen 

Hysys. Primer s’ha realitzat un Short-Cut per fer una primera estimació de les 

condicions d’operació de la columna. Seguidament, s’ha realitzat un càlcul més acurat 
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amb el mètode rigorós, per tal d’obtenir uns millors resultats per als posterior càlculs 

per al disseny de la columna. 

Per dur a terme el mètode Short-Cut s’han hagut de definir prèviament una sèrie de 

paràmetres, entre d’ells les condicions d’operació esmentades a la Taula 11.6.1.1., a 

més dels components claus. El component clau lleuger (LK) serà l’anhídrid maleic i el 

component clau pesat (HK), el nostre producte, l’anhídrid ftàlic. 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts per a la primera aproximació 

mitjançant el mètode Short-Cut són els següents: 

 

Taula 11.6.1.2. Resultats de la columna C-400 pel mètode Short-Cut. 

Número mínim de plats   4 
Número actual de plats   9 
Plat òptim d'aliment   7 

Temperatures 
Condensador ºC 124 
Reboiler ºC 257 

Cabals 
Vapor rectificat kmol/h 1,718 
Líquid rectificat kmol/h 0,873 
Stripping vapor kmol/h 1,667 
Stripping líquid kmol/h 28,523 
Energia condensador kJ/h -64246,036 
Energia reboiler kJ/h 1002973,129 

 

Els resultats obtinguts amb la segona aproximació seguint el mètode rigorós 

mitjançant el simulador de processos Aspen Hysys són els següents: 

 

Taula 11.6.1.3. Resultats de la columna C-400 pel mètode rigorós. 

Propietat   Aliment Destil·lat Residu 
Fracció de vapor   0,0018 1 0 
Temperatura ºC 128,3 118,7 257 
Pressió kPa 58 30 40 
Cabal molar kmol/h 27,7 0,8455 26,86 
Cabal màssic kg/h 4030,9117 24,6578 4006,3422 
Entalpia molar KJ/kmol -423700 -253400 -394100 
Cabal de calor kJ/h -117400000 -214300 -105800000 
Composicions màssiques         
Ftalida   0 0 0 
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Propietat   Aliment Destil·lat Residu 
TAR   0,0173 0 0,0174 
Nitrogen   0,0001 0,0163 0 
Aigua   0,0032 0,5231 0 
O-Tolualdehid   0,0001 0,0158 0 
Anhídrid maleïc   0,0032 0,4447 0,0005 
Anhídrid ftàlic   0,9761 0 0,9821 
Oxigen   0 0 0 
Diòxid de carboni   0 0 0 

 

 

Taula 11.6.1.3. Resultats del Tray Sizing de la columna C-400 obtinguts en la simulació Aspen 

Hysys. 

Tipus de columna 
 

Empacat Empacat Empacat 
Tipus d'empacat Raschig Rings (Ceramic) 0.5_inch (Glitsch) 
Correlació 

 
SLEv73 SLEv73 SLEv73 

Correlació HETP 
 

Frank Frank Frank 
Número peces 
d'empacat 

    Massa d'empacat kg 
   Cost empacat US$ 
   Diàmetre m 0,3048 0,4572 1,067 

Àrea secció m2 0,07297 0,1642 0,8938 
Alçada m 2,729 0,6072 0,6598 
Màxima inundació 

 
52,07 71,24 59,21 

AP kPa 0,7105 0,1064 0,1616 
AP/secció kPa/m 0,2604 0,1752 0,2449 
Velocitat d'inundació 
del gas/m2 m3/h·m2 4147 822,7 2099 
Velocitat d'inundació 
del gas m/s 1,152 0,2285 0,5832 
HETP m 
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 Selecció del tipus de columna 
 

És important seleccionar correctament el tipus de columna depenent dels components 

a tractar per tal d’assegurar l’eficiència del procés. 

Les columnes de fraccionament permeten realitzar una destil·lació fraccionada en una 

sola operació senzilla i contínua. S’utilitzen fonamentalment en la separació de 

mescles de components líquids. En funció del resultat desitjat es dissenyen de 

diferents diàmetres, alçades i tipus de columna. Els dos tipus principals de columnes 

de fraccionament són les de rebliment i les de plats.  

 

Figura 11.6.1.1. Columna de rebliment (esquerra) i columna de plats (dreta). 

 

Les columnes de plats es troben dividides en diverses etapes, separades per 

superfícies planes anomenades plats que retenen una certa quantitat de líquid a la 

seva superfície sobre la qual es fa circular vapor ascendent. En funció de la forma del 

dispositiu i el tipus de plats es pot aconseguir un bon contacte entre el vapor i el 

líquid. 

No obstant, per a sistemes que poden presentar corrosió, les columnes de rebliment 

són més econòmiques a llarg termini. Com que hi ha alguns components que poden 

ser corrosius a determinades condicions d’operació (com ara el TAR) es considera 

més adequat treballar amb una columna de rebliment. 

Les columnes de rebliment solen ser d’una relació de diàmetre/altura força baixa i es 

troben plenes d’elements sòlids inerts al seu interior. Gràcies a això proporcionen una 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 128 de 176 
 

gran àrea interficial per tal que existeixi un bon contacte entre les dues fases, líquid i 

vapor, assegurant així una bona transferència. 

Segons la geometria del rebliment pot variar notòriament la distribució de les fases. 

Per tal de maximitzar l’eficiència de la columna, s’ha d’intentar aconseguir una 

distribució el més uniforme possible de les dues fases, motiu pel qual s’ha d’escollir bé 

el tipus de rebliment i la seva geometria. 

A més, les columnes de rebliment també tenen menor pèrdua de càrrega que les de 

plats i són més eficients degut al major contacte entre les dues fases. 

 

 Elecció del tipus de rebliment 
 

El rebliment dins la columna té com a funció augmentar la superfície de contacte entre 

les dues fases i la turbulència, oferint una major eficiència en la separació.  

 

 

Figura 11.6.1.2. Diferents geometries de rebliment. 

 

Hi ha molts tipus de rebliments comercials però sobre tot s’ha de procurar que tingui 

una elevada àrea superficial per unitat de volum, poc pes, bona resistència mecànica i 

que els elements no es compactin entre sí. Un dels més utilitzats a la indústria en 

general és l’Anell Raschig, per tant, s’ha considerat adequat per al procés. S’ha escollit 

un tipus d’empacat d’anell Raschig de 0.5 inch i material ceràmic.  

Les peces del rebliment poden estar distribuïdes de manera ordenada o a l’atzar. 

L’organització aleatòria és actualment una de les més emprades a la indústria degut a 

que és molt més econòmica que la distribució estructurada que, tot i que aporta molta 

més capacitat i eficiència a més d’una menor pèrdua de càrrega, pot arribar a ser fins a 

10 vegades més cara. Per tant, es treballarà amb distribució aleatòria. 
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 Interns columnes 
 

1) Distribuïdors de líquid  

 

Les columnes empacades utilitzen distribuïdors de líquid sobre cada llit empacat per 

tal de proporcionar una distribució uniforme del líquid.  

Es col·locarà un distribuïdor de líquid a la part superior de cadascuna de les tres 

seccions de la columna, per tal d’assegurar que circuli uniformement al llarg de la 

columna i contrarestant la tendència del líquid a fluir cap a les parets. D’aquesta 

manera, el sistema presenta una bona eficiència.  

Per a la columna C-400 s’ha escollit un distribuïdor d’alt rendiment INSTALOX de 

l’empresa Koch-Glitsch. Són de construcció estàndard, de manera que resulten 

econòmics alhora que eficients. S’utilitzen típicament amb columnes de rebliment 

aleatori, com és el cas. 

 

Figura 11.6.1.3. Tipus de distribuïdor utilitzat. Distribuïdor d’alt rendiment INSTALOX de 

l’empresa Koch-Glitsch. 
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2) Re-distribuïdors de líquid 

 

Els re-distribuïdors de líquid s’utilitzen quan s’introdueix aliment líquid intermig en 

una columna empacada i entre seccions empacades.  

Es recomana ubicar cada 6m o cinc vegades el diàmetre de la columna, segons el que 

sigui menor, per tal d’assegurar una bona distribució i l’eficiència de la columna.  

En aquest cas, com que la columna es força curta però es troba dividida en tres 

seccions, es posarà un re-distribuïdor de líquid a l’inici de cada secció. Serà del mateix 

tipus que el distribuïdor, mateix model, adequat al diferent diàmetre de columna de 

cada secció. 

 

3) Suport de rebliment 

 

Els suports de rebliment tenen com a funció principal el suportar físicament el 

rebliment, evitant que les peces d’aquest descendeixin i s’acumulin al fons ja que han 

de mantenir certa estructura i separació entre elles, encara que sigui un empacament 

aleatori. 

S’escull una estructura de reixa oberta, concretament el Model 802 de Koch-Glitsch, 

que es la més genèrica i serveix per a tots els diàmetres de columna. Permet un pas 

lliure i uniforme del líquid, de manera que no limita la capacitat del rebliment. Per a 

columnes grans, la graella es recolza en un suport d’anell. Les seccions de la graella es 

troben cargolades, de manera que es pot ajustar al suport.  

 

Figura 11.6.1.4. Tipus de suport de rebliment. Model 802 de l’empresa Koch-Glitsch. 
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4) Entrada de líquid 

 

El líquid s’ha d’introduir mitjançant un injector de líquid. 

S’escull el Model 719 INSTALOX, que s’utilitza quan el líquid s’alimenta des de fora de 

la columna en un distribuïdor d’alt rendiment Koch-Glitsch INSTALOX. El flux entrant 

ha de contenir menys del 1% de volum de vapor. 

El tub d’alimentació del Model 719 és una mena de canonada que s’ajunta a una brida 

interior de la columna amb més suports de clip a la paret. Les canonades poden tenir 

connexions roscades per a diàmetres menors a 100mm, però per a diàmetres grans 

com és el cas de la columna C-400, es requerirà d’una soldadura.  

 

 

Figura 11.6.1.4. Tipus d’entrada d’alimentació utilitzada, Model 719 de l’empresa Koch-

Glitsch. 

 

 Disseny mecànic de la columna 
 

El disseny de la columna s’ha dut a terme amb acer inoxidable 316L per tal de 

prevenir possibles problemes de corrosió.  

Per tal de determinar el gruix de la columna, s’ha emprat el procediment de codi 

ASME. 

Primer, cal calcular les pressions i temperatures de disseny a partir de les d’operació, 

tot seguint les següents equacions: 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó + ∆𝑃 + (𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó + ∆𝑃) · 0,15 

 

On la pressió d’operació és la pressió d’entrada de la columna i la pèrdua de pressió es 

calcula mitjançant la següent equació: 
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∆𝑃 = 𝜌 · 𝑔 · 𝐻 

 

On: 𝜌 és la densitat del líquid, g és la gravetat i H l’alçada de la columna obtinguda amb 

el Tray Sizing de Hysys. 

 𝑇𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó + 15º𝐶 

 

Tant la temperatura com la pressió de disseny s’obtenen aplicant un factor de 

seguretat del 15% per assegurar la seguretat de la columna en possibles problemes 

d’operació o imprevistos. 

 

En aquest cas, com que la columna té tres seccions i cadascun una diferent alçada, es 

calcula una pressió de disseny i per tant un gruix diferent per a cada etapa en funció 

de les mesures de cadascuna (diàmetre, alçada..) 

 

Taula 11.6.1.4. Resultats per a la determinació del gruix de les diferents parts de la columna 

C-400. 

    Capçal 
Cos 

cilíndric 1 
Cos 

cilíndric 2 
Cos 

cilíndric 3 Fons  
AP Pa 17888,7 17888,7 3980,2 4325,0 26193,9 
Pop Pa 58000 58000 58000 58000 128300 
P Pa 87272,0 87272,0 71277,3 71673,8 177668,0 
P disseny psi 12,66 12,66 10,34 10,40 25,77 
T disseny ºC 272 272 272 272 272 
S psi 13500 13500 13500 13500 13500 
E   1 0,85 0,85 0,85 1 
C1 m 0 0 0 0 0 
t m 0,000143 0,000168 0,000206 0,000484 0,001020 
t mm 0,00563 0,00662 0,00811 0,01904 0,04014 
t arrodonit mm 0,254 0,254 0,254 0,508 1,016 
t arrodonit inch 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 

 

La pressió i temperatura de disseny s’han calculat com s’ha descrit prèviament. 

S és l’esforç màxim permès pel material a la temperatura de disseny. S’ha trobat 

tabulat al codi ASME i s’obté de 13.500 psi per a l’acer inoxidable 316L a una 

temperatura de disseny de 520ºF. 
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E és el coeficient de soldadura que, considerant radiografiat parcial és 0.85 per al cos 

cilíndric i 1 per al cap i fons tori esfèrics.  

C1 és el factor de la tolerància a la corrosió que, per a l’acer inoxidable 316L és cero ja.  

El gruix obtingut s’ha calculat mitjançant les següents equacions:  

 

𝑡 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 · 𝐷

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦
+ 𝐶1 

 

El valor obtingut en [m], tot treballant amb les unitats adients, es converteix a 

polsades per tal d’arrodonir-lo amb aquestes unitats a una mesura estàndard. 

Després, el gruix arrodonit es converteix a [mm] per tal de treballar amb ell per al 

posterior càlcul de l’alçada de la columna.  

 

Les dades per al càlcul del cap i fons de la columna són les següents: 

 

Taula 11.6.1.5. Valors pel càlcul del cap i el fons tori esfèric per a la columna C-400. 

    Capçal 
Cos 

cilíndric 1 
Cos 

cilíndric 2 
Cos 

cilíndric 3 
Fons tori 
esfèrics 

L inch 12,02 12,02 18,02 42,05 42,09 
R inch 1,20 1,20 1,80 4,20 4,21 
L/r   10 10 10 10 10 
M   1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

 

L és el diàmetre del cilindre, R el radi intern i M la relació entre la longitud i el radi 

intern del fons. Segons el codi ASME, L/r ha de ser 10.  

 

L’alçada real de la columna és la suma de les alçades de les diferents parts del cos 

cilíndric, cap i fons tori esfèrics. 
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Figura 11.6.1.5. Esquema d’un cap o fons tori esfèric Koppler. 

 

Canvis de nomenclatura: 

𝐿 = 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 𝐷𝑖𝑛𝑡 + 2 · 𝑡 

𝑡 = 𝑒 

Relació: 𝑟 =
𝐿

10
 

𝐻1 = 3,5 · 𝑡 

𝐻2 = 0,1935 · 𝐷𝑒 − 0,455 · 𝑡 

𝐻𝑓𝑜𝑛𝑠 = 𝐻𝑐𝑎𝑝 = 𝐻1 + 𝐻2 + 𝑡 

𝐻𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝐻𝑓𝑜𝑛𝑠 + 𝐻𝑐𝑎𝑝 + 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 

 

En aquest cas, l’alçada del cilindre es troba dividida en tres parts, per tant serà: 

 

𝐻𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · 𝐻𝑐𝑎𝑝 + 𝐻𝑐1+𝐻𝑐2 + 𝐻𝑐3 

 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts pel càlcul de l’alçada de la columna: 

 

Taula 11.6.1.6. Resultats per a la determinació de l’alçada de la columna C-400. 

    Capçal 
Cos 

cilíndric 1 
Cos 

cilíndric 2 
Cos 

cilíndric 3 
Fons tori 
esfèrics 

Dint m   0,305 0,457 1,067   
Dext m   0,306 0,458 1,068   
h m   0,002540 0,002540 0,002540   
Hi m   0,059 0,089 0,207   
Ht m   0,0619 0,0915 0,2100   
V m3   0,0000296 0,0000657 0,0003517   
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    Capçal 
Cos 

cilíndric 1 
Cos 

cilíndric 2 
Cos 

cilíndric 3 
Fons tori 
esfèrics 

De mm   305,3 457,7 1068,0   
H1 mm   0,889 0,889 1,778   
H2 mm   58,96 88,45 206,43   
H fons mm         209,22 
H cap mm 209,22         
H columna m 4,77         

 

Per al càlcul del volum de la columna s’ha seguit el següent procediment: 

 

𝑉𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 = 0,1 · 𝐷
3 + 0,785 · 𝑡 · 𝐷2 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐻 

 

On D és el diàmetre de la columna, t el gruix i H l’alçada. 

S’obtenen així els resultats següents: 

 

Taula 11.6.1.7. Resultats pel volum [m] dels elements constituents de la columna C-400. 

Volum toriesfèric material 0,0003517 Volum toriesfèric buit 0,1237 
Volum cilindre material 0,00812 Volum cilindre buit 4,264 
Volum material 0,008827 

 
4,511 

 

Taula 11.6.1.8. Resultats per a la determinació del pes de la columna C-400. 

Densitat material kg/m3 7960 
Densitat líquid kg/m3 668,2 
Densitat aigua kg/m3 965,06 
P cilindre kg 64,66 
P cap/fons kg 2,799 
P columna buida kg 70,26 
P rebliment kg 0 
P líquid kg 1507,2 
P total kg 1577,43 

 

El pes de líquid s’ha calculat suposant que la columna s’omple en un 50% de la seva 

capacitat. 
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 Disseny del faldó de la columna 
 

Tot recipient ha de suportat per dispositius de subjecció, és a dir, la seva càrrega ha de 

ser tramesa a terra o a alguna estructura que la trameti a terra. Les càrregues a les 

quals està sotmès el recipient són: pes propi, pes del líquid en operació normal, pes 

dels accessoris interns i externs, càrregues degudes al vent i possibles càrregues 

degudes a terratrèmols.  

Els dispositius de subjecció s’han de fixar a terra i han d’estar ben dimensionats per 

tal que resisteixin cadascuna de les condicions de càrrega possibles del recipient. 

Per al cas de les columnes de destil·lació, es tracta de recipients verticals, que poden 

ser fixats amb cames o faldons. Per al cas de recipients grans o que hagin de suportar 

esforços elevats, s’utilitzen faldons cilíndrics, que consisteixen en un cilindre soldat al 

fons. Amb aquest tipus de suport, la càrrega es reparteix uniformement al llarg de 

perímetre de la circumferència de la soldadura, evitant concentracions d’esforços i 

disminuint la pressió tramesa al terra.  

 

Aquest tipus de suport és el més emprat per torres, reactors i recipients en general de 

mida mitjana i gran. 

Durant el disseny dels faldons, s’ha de tenir en compte que ha d’incloure’s un accés al 

seu interior (dimensions mínimes de 600mm de diàmetre) i unes ventilacions per 

evitar l’acumulació de gasos en la seva part interna. 

El faldó, doncs, haurà de ser dissenyat d’acord a les dimensions de la columna. S’unirà 

amb aquesta per una soldadura en la part inferior. El seu diàmetre serà d’1m, d’acord 

amb la part inferior de la columna, i tindrà una alçada d’1,5m. El material utilitzat serà 

acer al carboni per disminuir costos de producció, ja que per temes de corrosió no cal 

que el faldó sigui també d’acer inoxidable 316L com és la resta de la columna.  

 

 Gruix de l’aïllament 
 

La columna serà abastida d’un aïllament de llana de roca ja què per a temperatures 

superiors als 100ºC o inferiors a 0ºC aquest és el més eficient (per a temperatures 

intermèdies, s’utilitza tefló). 
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La llana de roca és un tipus de llana mineral, fabricada a partir de roca volcànica. 

Conté aire sec al seu interior, que actua com aïllant tèrmic. A més, és un material no 

combustible, de la Classe A1 segons la classificació europea de reacció al foc dels 

materials de construcció, motiu pel qual s’utilitza com a protecció passiva contra el foc 

ja que conserva les propietats mecàniques intactes fins a temperatures superiors a 

1000ºC.  

 

Es farà servir llana mineral recoberta d’alumini 

reforçat per la cara exterior, per tal de protegir-la. 

S’emprarà doncs llana del tipus URSA AIR ZERO, que 

comercialitza l’empresa Salvador Escoda S.A. en forma 

de teixits rectangulars de 3m de llargada, 1,2m 

d’amplada i 25mm de gruix. 

 

11.6.2. Disseny de la columna de destil·lació C-410 

 

La segona destil·lació (rigorosa) es basa en la separació del anhídrid ftàlic de les restes 

de TAR. L’aliment de la columna correspon a la sortida de cues de la columna C-400. 

D’aquesta segona destil·lació s’obté anhídrid ftàlic de gairebé el 100% (amb algunes 

petites restes de TAR i maleic) per cues i la resta del TAR pel destil·lat. 

 

Per tal d’obtenir la màxima eficiència en la separació i que la columna funcioni 

correctament, les condicions d’operació seran les següents: 

 

Taula 11.6.2.1. Condicions d’operació de la columna C-410. 

Temperatura d'entrada (ºC) 257 
Pressió (kPa) 40 
Relació de reflux 0,143 
Número d'etapes teòriques 24 
Plat d'aliment 4 

 

Per al disseny de la columna, s’ha emprat el programa simulador de processos Aspen 

Hysys. Primer s’ha realitzat un Short-Cut per fer una primera estimació de les 

condicions d’operació de la columna. Seguidament, s’ha realitzat un càlcul més acurat 
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amb el mètode rigorós, per tal d’obtenir uns millors resultats per als posterior càlculs 

per al disseny de la columna. 

Per dur a terme el mètode Short-Cut s’han hagut de definir prèviament una sèrie de 

paràmetres, entre d’ells les condicions d’operació esmentades a la Taula 11.6.2.1, a 

més dels components claus. El component clau lleuger (LK) serà el TAR i el 

component clau pesat (HK), el nostre producte, l’anhídrid ftàlic. 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts per a la primera aproximació 

mitjançant el mètode Short-Cut són els següents: 

 

Taula 11.6.2.2. Resultats de la columna C-410 pel mètode Short-Cut. 

Número mínim de plats   9 
Número actual de plats   24 
Plat òptim d'aliment   4 

Temperatures 
Condensador ºC 219,7 
Reboiler ºC 300,2 

Cabals 
Vapor rectificat kmol/h 30,387 
Líquid rectificat kmol/h 3,802 
Stripping vapor kmol/h 30,328 
Stripping líquid kmol/h 30,597 

Energia condensador kJ/h 
-

2040714,769 
Energia reboiler kJ/h 1772294,019 

 

 

Els resultats obtinguts amb la segona aproximació seguint el mètode rigorós 

mitjançant el simulador de processos Aspen Hysys són els següents: 

 

Taula 11.6.2.3. Resultats de la columna C-410 pel mètode rigorós. 

Propietat   Aliment Destil·lat Residu 
Fracció de vapor   0 0 0 
Temperatura ºC 257 300,1 219,8 
Pressió kPa 40 13 13 
Cabal molar kmol/h 26,86 26,59 0,2664 
Cabal màssic kg/h 4006,3422 68,2772 3938,065 
Entalpia molar KJ/kmol -394100 -411800 378700 
Cabal de calor kJ/h -10580000 -10950000 100900 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 139 de 176 
 

Composicions màssiques 
Ftalida   0 0 0 
TAR   0,0174 0,9997 0,0004 
Nitrogen   0 0 0 
Aigua   0 0 0 
O-Tolualdehid   0 0 0 
Anhídrid maleïc   0,0005 0 0,0005 
Anhídrid ftàlic   0,9821 0,0003 0,9991 
Oxigen   0 0 0 
Diòxid de carboni   0 0 0 

 

Taula 11.6.2.4. Resultats del Tray Sizing de la columna C-410 obtinguts en la simulació Aspen 

Hysys. 

Tipus de columna   Empacat 

Tipus d'empacat   
Raschig Rings (Ceramic) 0.5_inch 
(Glitsch) 

Correlació   SLEv73 
Correlació HETP   Frank 
Número peces d'empacat     
Massa d'empacat kg   
Cost empacat US$   
Diàmetre m 2,134 
Àrea secció m2 3,575 
Alçada m 17,89 
Màxima inundació   54,93 
AP kPa 4,997 
AP/secció kPa/m 0,2794 
Velocitat d'inundació del 
gas/m2   3520 
Velocitat d'inundació del gas m/s 0,9778 
HETP m   

 

 

 Selecció del tipus de columna 
 

En aquest cas s’ha escollit treballar també amb una columna de rebliment ja que 

presenten menor pèrdua de càrrega que les columnes de plats i són més econòmiques. 
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 Elecció del tipus de rebliment 
 

S’ha escollit un tipus d’empacat d’anell Raschig de 0.5 inch i material ceràmic i, com a 

la primera columna, amb una organització aleatòria ja que és força més econòmica i, 

tot i que presenta una major pèrdua de càrrega que el rebliment estructurat, surt més 

rentable un rebliment aleatori degut a l’estalvi i a que ja s’obté la separació desitjada 

amb aquest. 

 

 

 Interns columnes 
 
De la mateixa manera que a la columna C-400, es col·locarà un distribuïdor de líquid a 

la part superior de la columna C-410. En aquest cas només caldrà un redistribuïdor de 

líquid ja que la columna té una relació diàmetre/alçada prou gran i es treballarà amb 

un distribuïdor per cada 5 vegades el diàmetre de la columna. Per tant, es col·locarà 

un distribuïdor a dalt de tot de la columna i el redistribuïdor a l’entrada del líquid. 

S’empraran els mateixos models que a la columna anterior, INSTALOX, de l’empresa 

Koch-Glitsch. 

El suport de rebliment i injector de líquid per a l’alimentació de la columna també 

seran els mateixos models escollits per a la columna C-400. Per tant, s’utilitzarà un 

suport Model 802 i un injector de líquid Model 719 de l’empresa Koch-Glitsch. 

 

 

 Disseny mecànic de la columna 
 

El disseny de la columna s’ha dut a terme amb acer inoxidable 316L per tal de 

prevenir possibles problemes de corrosió.  

Per tal de determinar el gruix de la columna, s’ha emprat el procediment de codi 

ASME, tot seguint les equacions esmentades al disseny de la columna C-400. 

En aquest cas, la columna consta d’una única secció, per tant, es calcula una única 

pressió de disseny i un mateix gruix per a tot el cos cilíndric. 
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Taula 11.6.2.5. Resultats per a la determinació del gruix de les diferents parts de la columna 

C-410. 

    Cos cilíndric Cap/fons tori esfèrics 
P disseny psi 26,23 26,23 
T disseny ºC 315,1 315,1 
S psi 13500 13500 
E   0,85 1 
C1 m 0 0 
t m 0,00244 0,00208 
t inch 0,09616 0,08172 
t arrodonit mm 2,54 2,54 
t arrodonit inch 0,1 0,1 

 

El gruix obtingut s’ha calculat mitjançant el procediment de l’apartat 11.6.1 i s’ha 

arrodonit fins a 0.1 polsades per a treballar un gruix estàndard.   

 

Taula 11.6.2.6. Valors pel càlcul del cap i el fons tori esfèric per a la columna C-410. 

L inch 84,216 
R inch 8,42 
L/r   10 
M   1,54 

 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts pel càlcul de l’alçada de la columna: 

 

Taula 11.6.2.7. Resultats per a la determinació de l’alçada de la columna C-410. 

De mm 2139,1 
H1 mm 8,890 
H2 mm 412,76 
H fons mm 424,19 
H cap mm 424,19 
H columna m 18,74 

 

Seguint el mateix procediment de l’apartat anterior 11.6.1 s’obtenen els següents 

resultats: 
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Taula 11.6.2.8. Resultats pel volum [m] dels elements constituents de la columna C-410. 

Volum toriesferic material 0,00717 Volum toriesferic buit 1,0172 
Volum cilindre material 0,31947 Volum cilindre buit 67,021 
V material 0,3338 Volum total columna 69,06 

 

Taula 11.6.2.9. Resultats per a la determinació del pes de la columna C-400. 

Densitat material kg/m3 7960 
Densitat líquid kg/m3 668,2 
Densitat aigua kg/m3 965,06 
P cilindre kg 2542,96 
P cap/fons kg 57,098 
P columna buida kg 2657,16 
P rebliment kg 0 
P líquid kg 23071,4 
P total kg 25728,6 

 
 

 Disseny del faldó de la columna 
 

Tot recipient ha de suportat per dispositius de subjecció, és a dir, la seva càrrega ha de 

ser tramesa a terra o a alguna estructura que la trameti a terra.  

Com en el cas de la columna anterior, degut a les seves dimensions, el suport òptim 

serà un faldó. S’unirà a la columna mitjançant soldadura i tindrà unes dimensions 

d’acord amb la columna: el diàmetre serà de 2m i tindrà una alçada de 3m. El material 

utilitzat serà acer al carboni per disminuir costos de producció, ja que per temes de 

corrosió no cal que el faldó sigui també d’acer inoxidable 316L com és la resta de la 

columna.  

 

 Gruix de l’aïllament 
 

La columna serà abastida d’un aïllament de llana de roca ja què per a temperatures 

superiors als 100ºC o inferiors a 0ºC aquest és el més eficient (per a temperatures 

intermèdies, s’utilitza tefló). 
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La llana de roca és un tipus de llana mineral, fabricada a partir de roca volcànica. 

Conté aire sec al seu interior, que actua com aïllant tèrmic. A més, és un material no 

combustible, de la Classe A1 segons la classificació europea de reacció al foc dels 

materials de construcció, motiu pel qual s’utilitza com a protecció passiva contra el foc 

ja que conserva les propietats mecàniques intactes fins a temperatures superiors a 

1000ºC.  

 

Es farà servir llana mineral recoberta d’alumini 

reforçat per la cara exterior, per tal de protegir-la. 

S’emprarà doncs llana del tipus URSA AIR ZERO, que 

comercialitza l’empresa Salvador Escoda S.A. en forma 

de teixits rectangulars de 3m de llargada, 1,2m 

d’amplada i 25mm de gruix. 
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11.6.3. Disseny de la columna de destil·lació C-420 

 

La tercera columna de destil·lació té com a funció separar el anhídrid maleic residual 

per després purificar-lo i vendre’l com a subproducte. 

L’anhídrid maleic obtingut a la sortida de la primera columna, majorment mesclat 

amb aigua i un ínfim percentatge d’impureses (nitrogen i anhídrid ftàlic) s’ha de 

separar si es vol comercialitzar. Per fer això, el corrent de sortida pel destil·lat de la 

columna C-400 es tractarà a la columna C-420, d’on s’obtindrà el maleic al 96% 

gràcies a les condicions d’operació següents: 

 

Taula 11.6.3.1. Condicions d’operació de la columna C-420. 

Temperatura d'entrada (ºC) 124 
Pressió (kPa) 30 
Relació de reflux 0,249 
Número d'etapes teòriques 14 
Plat d'aliment 5 

 

Per al disseny de la columna, s’ha emprat el programa simulador de processos Aspen 

Hysys. Com que es tracta d’un equip auxiliar, aliè a la línia principal de procés, no s’ha 

considerat necessari fer un disseny rigorós i, per tant, s’ha realitzat únicament un 

Short-Cut per a fer un disseny aproximat de les condicions d’operació de la columna. 

Per dur a terme el mètode Short-Cut s’han hagut de definir prèviament una sèrie de 

paràmetres, entre d’ells les condicions d’operació esmentades a la Taula 11.6.3.1, a 

més dels components claus. El component clau lleuger (LK) serà l’aigua i el 

component clau pesat (HK), el subproducte en qüestió, l’anhídrid maleic. 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts per a la aproximació mitjançant el 

mètode Short-Cut: 

 

Taula 11.6.3.2. Resultats de la columna C-420 pel mètode Short-Cut. 

Número mínim de plats   5 
Número actual de plats   14 
Plat òptim d'aliment   5 

Temperatures 
Condensador ºC 47,13 
Reboiler ºC 155,8 
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Cabals 
Vapor rectificat kmol/h 0,914 
Líquid rectificat kmol/h 0,182 
Stripping vapor kmol/h 0,069 
Stripping líquid kmol/h 0,182 
Energia condensador kJ/h 37.960,123 
Energia reboiler kJ/h -45.714,18 

 

Els resultats obtinguts amb la segona aproximació seguint el mètode rigorós 

mitjançant el simulador de processos Aspen Hysys són els següents: 

 

Taula 11.6.3.3. Resultats de la columna C-420 cabals i composicions. 

Propietat   Aliment Destil·lat Residu 
Fracció de vapor   1 1 0 
Temperatura ºC 124 47,13 155,8 
Pressió kPa 30 10 20 
Cabal molar kmol/h 0,8455 0,7321 0,1133 
Cabal màssic kg/h 24,74 13,51 11,23 
Entalpia molar KJ/kmol -253100 -235900 -432200 
Cabal de calor kJ/h -214000 -172700 -48980 

Composicions màssiques 
Ftalida   0 0 0 
TAR   0 0 0 
Nitrogen   0,0163 0,0299 0 
Aigua   0,5214 0,955 0 
O-Tolualdehid   0,016 0,0147 0,0176 
Anhídrid maleïc   0,4362 0,0005 0,9601 
Anhídrid ftàlic   0,0101 0 0,0222 
Oxigen   0 0 0 
Diòxid de carboni   0 0 0 

 

Com que no s’ha fet un càlcul mitjançant el mètode rigorós del simulador Aspen 

Hysys, no s’ha pogut fer el Tray Sizing amb aquest. No obstant, s’ha escollit una 

columna per catàleg de les dimensions adequades al cabal necessari a tractar, que és 

força més petit en comparació als cabals de la línia principal del procés (24kg/h en 

comparació als 4000kg/h de les altres columnes), per tant, sortirà una columna de 

dimensions força menors. 

  



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 146 de 176 
 

Taula 11.6.3.4. Especificacions i dimensions de la columna C-420. 

Tipus de columna   Empacat 

Tipus d'empacat   
Raschig Rings (Ceramic) 0.5_inch 
(Glitsch) 

Diàmetre m 0,2 
Àrea secció m2 0,0314 
Alçada m 0,88 
AP kPa 4,997 

 

 

 Selecció del tipus de columna 
 

En aquest cas s’ha escollit treballar també amb una columna de rebliment ja que 

presenten menor pèrdua de càrrega que les columnes de plats i són més econòmiques. 

 

 

 Elecció del tipus de rebliment 
 

S’ha escollit un tipus d’empacat d’anell Raschig de 0.5 inch i material ceràmic, com a 

les altres dues columnes columna, amb una organització aleatòria que és força més 

econòmica i, tot i que presenta una major pèrdua de càrrega que el rebliment 

estructurat, surt més rentable un rebliment aleatori degut a l’estalvi i a que ja s’obté la 

separació desitjada amb aquest. 

 

 

 Interns columnes 

 

De la mateixa manera que a les altres dues columna, es col·locarà un distribuïdor de 

líquid a la part superior de la columna C-420. En aquest només caldrà un 

redistribuïdor de líquid a l’entrada de l’aliment ja que la columna es prou petita i serà 

suficient. Generalment, es posa un cada 5 vegades el diàmetre de la columna. Per tant, 

degut a les dimensions de la columna, no caldria més que un. Llavors es col·locarà un 

distribuïdor a dalt de tot de la columna i el redistribuïdor a l’entrada del líquid. 

S’empraran els mateixos models que a les altres columnes, INSTALOX, de l’empresa 

Koch-Glitsch. 
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El suport de rebliment i injector de líquid per a l’alimentació de la columna també 

seran els mateixos models que els escollits per a la columna C-400. Per tant, 

s’utilitzarà un suport Model 802 i un injector de líquid Model 719 de l’empresa Koch-

Glitsch. 

 

 Disseny del suport de la columna 
 

Tot recipient ha de suportat per dispositius de subjecció, és a dir, la seva càrrega ha de 

ser tramesa a terra o a alguna estructura que la trameti a terra.  

Com que es tracta d’una columna força petita, a diferència dels casos anteriors que, 

degut a les seves dimensions requerien de faldons soldats per al seu suport, aquesta 

podrà ser suportada mitjançant una subjecció senzilla, del tipus suport de laboratori. 

 

 Gruix de l’aïllament 
 

La columna serà abastida d’un aïllament de llana de roca ja què per a temperatures 

superiors als 100ºC o inferiors a 0ºC aquest és el més eficient (per a temperatures 

intermèdies, s’utilitza tefló). 

 

La llana de roca és un tipus de llana mineral, fabricada a partir de roca volcànica. 

Conté aire sec al seu interior, que actua com aïllant tèrmic. A més, és un material no 

combustible, de la Classe A1 segons la classificació europea de reacció al foc dels 

materials de construcció, motiu pel qual s’utilitza com a protecció passiva contra el foc 

ja que conserva les propietats mecàniques intactes fins a temperatures superiors a 

1000ºC.  

 

Es farà servir llana mineral recoberta d’alumini reforçat 

per la cara exterior, per tal de protegir-la. S’emprarà 

doncs llana del tipus URSA AIR ZERO, que comercialitza 

l’empresa Salvador Escoda S.A. en forma de teixits 

rectangulars de 3m de llargada, 1,2m d’amplada i 

25mm de gruix. 
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11.7.  Torre d’absorció de CO2 

 

L’ús d’una torre d’absorció resulta necessari degut a que s’excedeixen els valors límit 

d’emissió de CO2 a l’atmosfera. Com s’esmenta a l’apartat de medi ambient,  una torre 

d’absorció amb amines és dels mètodes d’eliminació de 

CO2 més adient per al nostre procés ja que tenen una 

molt bona capacitat d’extracció, baix cost i flexibilitat en 

el disseny i operació.  

 

L’equip d’absorció constarà de dues parts principals:  

- Torre d’absorció, on la amina absorbeix el CO2 

selectivament.  

- Torre de regeneració, on es recupera el CO2 i la 

amina, revertint les condicions d’equilibri. 

D’aquesta manera s’elimina el CO2 del corrent residual alhora que seguidament es 

recupera per tal de poder reutilitzar-lo, o bé comercialitzar-lo, ja que és matèria 

primera de molts processos, com ara el de producció d’urea.  

 

La amina escollida per al tractament és MEA, una amina primària que ofereix una 

bona afinitat pel H2S i CO2, a més de ser força reactiva i proveir d’una gran capacitat 

d’eliminació. Es estable químicament i no es degrada en presència de CO2, com passa 

amb d’altres amines. 

 

El CO2 provinent de les diverses parts del procés (sortida del reactor i dues calderes 

de gas natural) s’ha d’unificar abans d’entrar a la torre d’absorció. Es proveeix d’un 

equip per tal fi, el ventilador V-700, que capta els diferents corrents residuals i els 

dirigeix a un mateix destí, la torre d’absorció.  

 

A la primera torre d’absorció, es fa servir MEA a una temperatura per a l’etapa menor 

a 50ºC, per tal d’afavorir l’absorció del CO2. La  regeneració de la solució es produeix 

escalfant-la a una temperatura adequada (>110ºC). La amina neta de CO2 i es podrà 

reutilitzar, recirculant-la de nou a la primera torre. 

La majoria dels costos d’operació d’un procés d’absorció química amb dissolvents 

líquids provenen del consum en el procés de regeneració. Sense la regeneració de 
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l’absorbent s’impedeix que el procés sigui cíclic, el que resultaria inviable 

econòmicament.  

 

El “pack” de les dues torres, d’absorció i de regeneració, es proveeix de manera 

conjunta per les pròpies empreses d’equips d’endolciment de gasos. L’empresa 

Schlumberger® proveeix d’aquests equips. 

 

 
Figura 11.7.1. Esquema dels equips del procés d’endolciment de gasos de l’empresa 

Schlumberger®. 

 

Els equips inclosos en el tractament per endolciment de gasos són els següents: 

- Torre d’absorció d’amina 

- Rebòiler 

- Condensador de reflux 

- Acumulador de reflux 

- Bombes de reflux 

- Bombes de solvent principal 

- Filtre de flux complet per als dissolvents i filtre de carbó vegetal 

- Panell de control 

 

El gasos a tractar en aquest tipus de planta són, generalment, CO2 i H2S, els quals son 

altament corrosius per als acers al carboni. Per tant, per evitar problemes de corrosió, 

es treballarà amb acer inoxidable 316L. 
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Taula11.7.1. Efluents de CO2 i cabal total a tractar. 

Reactor kg CO2/any 42.146.640 

Caldera orto-xilè kg CO2/any 77.489.041 

Caldera oli tèrmic kg CO2/any 1.170.294 

CO2 total kg CO2/any 120.805.975 

CO2 total kg CO2/h 16.799 

CO2 total m3 CO2/h 9.108,9 

 

Tenint en compte que es treballarà en continu, 24h al dia els 7 dies de la setmana 

durant 300 dies a l’any, el cabal de CO2 a tractar resulta de 9108,9 m3/h. Per a tractar 

aquesta quantitat de CO2 es necessitarà d’un equip de grans dimensions. 

 

El límit d’emissió es 100.000.000 kg CO2/any, per tant només sobrepassen 20.000.000 

kg CO2/any. No obstant, es tractarà tot el CO2 ja que serà fàcilment recollit pel 

ventilador V-700 de les diferents corrents residuals i s’enviarà a la torre. 

 

Les dimensions escollides per als diferents equips que constitueixen el procés 

d’eliminació de CO2 es troben detallats al full d’especificacions. 
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11.8.  Disseny dels bescanviadors de calor 

 
A continuació, s’explica el procediment seguit pel disseny dels bescanviadors de calor 

de la planta. El disseny s’ha realitzat mitjançant el software Exchanger design and 

rating user interface però, prèviament, les dades de partida s’han cercat mitjançant la 

simulació dels bescanviadors amb el software ASPEN HYSYS.  

 

Així doncs, es detallaran les consideracions de la simulació i, després, es puntualitzarà 

el transvasament dels resultats al primer software, amb l’objectiu d’obtenir el disseny 

rigorós dels bescanviadors. 

 

11.8.1. Ús del software ASPEN HYSYS 
 

1) Primerament, s’especifica el corrent que es vol refredar o escalfar. La 

temperatura d’entrada dels fluids de servei ja ve predeterminada, doncs es 

tracta de dos fluids pertanyents al mateix procés i que esdevenen de dos dels 

equips (el fluid sortint del reactor, pel cas del bescanviador E-200, o els 

compostos més volàtils del Switch Condenser, pel cas d’E-210). Aquests fluids 

de servei escalfaran o refredaran, en funció del que es necessiti, i la seva 

temperatura de sortida dependrà dels graus que es desitgi augmentar o 

disminuir el fluid en qüestió. 

 

 
Figura 11.8.1. Full de treball per a la simulació del bescanviador E-200. 

 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 152 de 176 
 

La figura 11.8.1 prova quines de les dades han estat reflexionades i 

manualment fixades (color blau), així com les predeterminades pel propi 

procés (color negre). En l’exemple del bescanviador E-200, es va determinar 

que l’aire entrés al reactor a 205ºC de temperatura i a 200 kPa de pressió5 

(heated air). En aquest cas, es requereix un fluid calefactor i l’escollit és el 

corrent sortint del reactor (Sort REACT defi.), doncs compleix dues de les 

característiques més importants: és un caudal considerable, de l’ordre de 

1e+005, i està dotat d’una elevada temperatura.  

 

2) L’aire a l’entrada del bescanviador (aire HP) es capta prèviament del medi, en 

condicions atmosfèriques i mitjançant tres compressors. Així, coneixent les 

condicions inicials, tant del fluid en qüestió com del fluid de servei, i fixant que 

l’aire ha d’entrar al reactor a la temperatura i a la pressió indicades, se simula 

el bescanvi.  

 

3) S’obtenen dos corrents de sortida: l’aire d’entrada al reactor (heated air) i el 

fluid de servei que fa de calefactor però, lògicament, amb una temperatura i 

una pressió més petites (less hot product).  

 

 

Figura 11.8.2. Rendiment del bescanvi de calor per a l’E-200. 

                                                        
5 En base a referències bibliogràfiques i patents. 
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4) Juntament amb la base de dades de la simulació, s’obté un rendiment que 

correspon als efectes de la calor bescanviada (figura 11.8.2). ASPEN HYSYS 

permet, a més, jugar amb algunes de les variables relatives al bescanvi (pitch, 

número de tubs, diàmetre interior i exterior, etc.) per tal d’ajustar-lo el màxim 

possible a la realitat. Aquest ajust es veu (o no) reflectit en el disseny rigorós 

del bescanviador, a partir de les dades de la simulació. 

 

11.8.2. Disseny rigorós del bescanviador E-200 
 
A part d’aconseguir uns resultats que s’ajustin als de la simulació, la finalitat del 

disseny rigorós passa per la comprovació de paràmetres tan importants com la 

velocitat dels fluids, en la seva respectiva assignació, i les pèrdues de pressió. Ambdós 

s’han de reflectir dins d’un rang de valors establert. 

 

1) S’enceta un full del programa Exchanger design and rating user interface i s’hi 

afegeixen les dades de la figura 11.8.1., pertanyents a la simulació del bescanvi 

de calor. 

 

 

Figura 11.8.3. Full de treball per al disseny rigorós del bescanviador E-200. 
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2) A part, s’hi poden adjuntar dades com la calor bescanviada (heat exchanged) i 

altres paràmetres que s’han aconseguit amb la simulació (figura 11.8.2.). 

Quantes menys dades se li facilitin al software, més càlculs realitzarà pel seu 

compte i, per tant, major és la probabilitat de que alguns dels paràmetres no 

s’assimilin massa als de la simulació (número de tubs, longitud de la carcassa, 

etc.). Tot i així, el software vetlla per trobar una solució que s’adapti a un 

bescanvi de calor tangible. 

 

3) Un cop s’han addicionat les dades pertinents i s’ha dut a terme el disseny 

rigorós del bescanviador de calor, es comprova que la velocitat i les pèrdues de 

pressió dels fluids siguin correctes. També, cal corroborar que la calor 

bescanviada no difereix més d’un 5% amb la referent al procés de simulació 

(figura 11.8.2., Duty). Amb tot això, es consideraria vàlid el disseny del 

bescanviador de calor. 

 

Les taules 11.8.1. i 11.8.2. recullen els rangs permissibles de velocitat i pèrdua de 

pressió, segons el tipus de fluid i la seva assignació, així com els resultats obtinguts 

pels dos bescanviadors del procés. 

 

Taula 11.8.1. Valors de velocitat i pèrdua de pressió pels dos bescanviadors. 

 Velocitat [m/s] Pèrdua de pressió [kPa] 

Rang teòric 

Líquid per tub 1 - 2 (màxim 4) Líquids 70 - 170 
Líquid per carcassa 0.3 - 1 Gasos a baixa pressió 15 - 35 

Vapors 

Buit 50 - 70 Gasos a pressió atmosf. 3.5 – 14 

P. Atmosfèrica 10 – 30 Gasos a alta pressió 35 - 70 

Alta pressió 5 – 10 Vapors al buit > 3.5 

Bescanviador E-200 
Carcassa (gas, P ≈ atmosf.) 51.09 Gas, P ≈ atmosf. 37.00 

Tubs (gas, P > atmosf.) 61.06 Gas, P > atmosf. 24.00 

Bescanviador E-210 
Carcassa (líquid) 0.22 Líquid 10.34 

Tubs (gas, P < atmosf.) 81.30 Gas, P < atmosf. 13.79 
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Taula 11.8.2. Valors de calor bescanviat pels dos bescanviadors. 

 QE-200 QE-210 
Simulació [kW] 2574.40 283.89 

Rigorós [kW] 2456.70 298.70 
Error relatiu [%] 4.79 4.95 

 

A on: 

 

Error relatiu [%] = |
Valor simulat − Valor rigorós

Valor rigorós 
| · 100  (Eq. 11.8.1.) 

 

Tal i com es mostra a la taula 11.8.2., les calors obtingudes per a ambdós mètodes 

difereixen amb menys d’un 5% i, en aquest sentit, el disseny rigorós dels 

bescanviadors de calor es considera absolutament vàlid. Per altra banda, però, si 

s’observa la taula 11.8.1., no es pot extreure la mateixa conclusió per a les respectives 

velocitats i pèrdues de pressió, doncs la gran majoria difereixen d’una manera més 

significativa amb els valors teòrics (exceptuant les marcades en gris). Això significa 

que s’haurien d’afinar paràmetres com el pitch, el diàmetre dels tubs, el nombre de 

deflectors, el diàmetre de carcassa, etc. 

 

Hi ha algun cas com el seleccionat amb verd clar que, per exemple, es troba a pressió 

atmosfèrica però molt propera al buit (quasi per sota de l’atmosfèrica) i que, per tant, 

podria significar un resultat plausible. La qüestió és que, tot i els rangs establerts, 

existeix una certa ambigüitat que esdevé per part del mateix procés i que, ja de per sí, 

pot generar certs errors. Tot i no considerar-se dos dissenys sense cap mena de sentit, 

no es descartaria la opció d’insistir en la recerca d’unes velocitats i pèrdues de pressió 

més adients. 
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11.9.  Caldera d’Orto-Xilè 

 
La caldera d’Orto-Xilè es considera una caldera de procés i no de servei, doncs 

participa en l’activitat diària de la planta d’ANPHA S.A.  

 

Aquesta caldera funciona amb la constant aportació de gas natural, el 

subministrament del qual es capta directament de la xarxa. La quantitat de gas natural 

requerida, doncs, s’ha calculat en base a 3 factors: 

 

 El cabal d’orto-xilè necessari per a dur a terme la reacció química i que s’haurà 

de passar a vapor [kg/h]. 

 El calor bescanviat entre la combustió i l’Orto-Xilè [kJ/h], simulat prèviament 

amb el software ASPEN HYSYS en base a les condicions de temperatura/pressió 

d’entrada i sortida del sistema. 

 El poder calorífic del gas natural [kJ/kg], cercat bibliogràficament. 

 

Així, en base al balanç de matèria i a la prèvia simulació de la caldera amb el software 

ASPEN HYSYS, les dades adquirides són: 

 

 Cabal d’Orto-Xilè [kg/h] = 4760 kg/h. 

 Calor bescanviat entre la combustió i l’Orto-Xilè [kJ/h] = 3.34e+006 kJ/h 

 Eficiència energètica de la caldera [tant per u] = 0.92. Aquesta eficiència és 

proporcionada pel mateix catàleg de la caldera i, al no ser del 100%, indica que 

no aprofita el calor residual dels gasos de combustió, per la qual cosa s’usarà el 

poder calorífic inferior del gas natural per a la realització dels càlculs. 

 Poder calorífic inferior del gas natural [kJ/h] = 39900 kJ/h. 

 

Amb tot això, el cabal necessari de gas natural es calcula amb l’equació 11.9.1. 

 

Cabal necessari de gas natural [kg/h] = 
Calor bescanviat [kJ/h]

Poder calorífic inferior [kJ/kg]
  (Eq. 11.9.1.) 

 

Cabal necessari de gas natural [kg/h] = 
3.34e+006 kJ/h

39900 kJ/h
 = 83.71 kg/h 
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El resultat anterior esdevindria plausible si l’eficiència de la caldera fos del 100%. En 

aquest cas, fa falta un darrer pas: calcular el cabal real en base a l’eficiència del 92% 

(equació 11.9.2.). 

 

Cabal real de gas natural [kg/h] 
Cabal teòric de gas [kg/h]

Eficiència [tant per u]
     (Eq. 11.9.2.) 

 

Cabal real de gas natural [kg/h] = 
83.71 kg/h

0.92
 = 90.99 kg/h 

 

Per tant, en base a les necessitats d’Orto-Xilè, el cabal necessari de gas natural és de 

90.99 kg/h. Pel que fa a les altres especificacions de la caldera, es troben al capítol 2.- 

DISSENY D’EQUIPS. 
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11.10.  Disseny dels compressors  

 

ANPHA S.A. necessita un total de 4 compressors: 

 

 3 d’ells per a captar i distribuir aire al reactor, com a matèria primera 

indispensable. 

 1 per a subministrar aire comprimit als cristal·litzadors de l’àrea 600, com a 

compressor de servei. 

 

Els 4 compressors són de tipus centrífug. A continuació, es detallen els càlculs 

realitzats per a determinar la potència necessària que tindrà un dels 3 compressors de 

matèria primera, per exemple el K-100. Per dur a terme la realització d’aquests 

càlculs, s’ha tingut en compte el cabal, la temperatura i el canvi de pressió. 

 

Primerament, s’ha de determinar el número d’etapes que tindrà el compressor, en 

funció de la seva relació de compressió. Una relació de compressió adequada per un 

compressor de tipus centrífug va des de 2.5 a 5. 

 

r = 
Pn

Po
   (Eq. 11.10.1.) 

 

A on: 

r és la relació de compressió. 

Pn és la pressió d’impulsió [kPa] = 210 kPa. 

Po és la pressió d’aspiració [kPa] = 101.3 kPa. 

 

Amb aquestes dades, r = 2.073. Tot seguit, amb l’equació 11.10.2. es determinen el 

número d’etapes. 

 

r = 2.075 = √
Pn

Po

𝑁
   (Eq. 11.10.2.) 

 

A on: 

 r és la relació de compressió = 2.075. 
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N és el número d’etapes (incògnita). 

Pn és la pressió d’impulsió [kPa] = 210 kPa. 

Po és la pressió d’aspiració [kPa] = 101.3 kPa. 

 

Així, aïllant la incògnita de l’equació 11.10.2., s’obté que el número d’etapes és de 0.5 

(es considera 1 etapa). 

 

Seguidament, es determina la potència que necessita el compressor, mitjançant les 

equacions 11.10.3., 11.10.4. i 11.10.5. 

 

w = N · 
γ

γ−1
 · 
ZRT

PM
 · ((

Pn

Po
)

γ−1

N· γ
− 1)   (Eq. 11.10.3.) 

 

A on: 

N és el número d’etapes = 0.5. 

Pn és la pressió d’impulsió [kPa] = 210 kPa. 

Po és la pressió d’aspiració [kPa] = 101.3 kPa. 

γ = 
Cp

Cv
 = relació adiabàtica = 1.397 (amb el simulador ASPEN HYSYS). 

Z és el factor de compressibilitat = 1. 

R és 8.314 J/K · mol. 

PM és el pes molecular de l’aire = 28.95 g/mol. 

 

Amb les dades i l’equació 11.10.3., w = 27.237 W. Després, es determina la potència 

amb l’equació 11.10.4. 

 

W = w · m   (Eq. 11.10.4.) 

 

A on: 

m és el cabal màssic [kg/h] = 31746.67 kg/h. 

w és el paràmetre calculat amb l’equació 11.10.3. (potència teòrica) = 27.237 

W. 

 

Aplicant l’equació 11.8.4., W =864699 W = 864.70 kW. 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 160 de 176 
 

Finalment, tenint en compte el rendiment del compressor, es determina la potència 

real amb l’equació 11.10.5. 

Preal = 
W

ŋ
   (Eq. 11.10.5.) 

 

A on: 

ŋ és el rendiment del compressor ≈ 75%. 

W és la potència teòrica del compressor, calculada amb l’equació 11.10.4. = 

864.70 W. 

 

Així, la potència real necessària per al compressor serà de 1153 kW. 
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11.11.  Disseny de les bombes  

 

Pel disseny i la selecció d’una bomba, és necessari calcular la potència que ha de 

subministrar per a transportar el fluid fins el punt on es requereixi i a la pressió 

necessària. 

 

Per calcular la potència de la bomba s’ha de realitzar un balanç d’energia mecànica, 

des del punt inicial fins el punt final, mitjançant l’equació 11.11.1. 

 

∆P

ρ
 + g (z2 – z1) + 

1

2
 (
v22

α
− 

v21

α
) = ŵ - ev     (Eq. 11.11.1.) 

 

A on: 

∆P és la diferència de pressió entre els dos punts de la línia estudiada. 

ρ és la densitat del fluid [kg/m3]. 

g és l’acceleració de la gravetat [m2/seg]. 

z1 i z2 és l’altura del líquid en els dos punts estudiats [m]. 

v1 i v2 és la velocitat del punt inicial i final [m/s]. Aquestes es consideren 

constants, per tant ∆V = v2 - v1 = 0. 

α és el factor de correcció de l’energia cinètica. Per Reynolds menors de 2100, α 

= 0.5 i pr Reynolds majora de 2100, α = 1. 

w és el treball per unitat de massa [J/kg]. 

ev són les pèrdues de treball per fricció [J/kg]. 

 

Pel que fa a les pèrdues de càrrega que es produeixen en trams rectes, degut a la 

fricció dels fluids amb les parets de les canonades i la turbulència, i en trams 

accidentats, degut a la presència d’accessoris que distorsionen el recorregut del fluid, 

s’han calculat mitjançant les equacions 11.11.2., 11.11.3 i 11.11.4. 

 

ev = (ev)r  + (ev)acc        (Eq. 11.11.2.) 

 

(ev)r = 4 · f · 
v2

2
 · 
L

D
        (Eq. 11.11.3.) 

 

A on: 
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L és la longitud de la canonada del tram recte [m]. 

D és el diàmetre intern de la canonada [m]. 

v és la velocitat a la que circula el fluid per l’interior de la canonada [m/s]. 

f és el factor de fricció de Fanning. Aquest factor es determina mitjançant l’àbac 

de Moody. 

 

Per tal de dur a terme aquest càlcul, és necessari establir la rugositat relativa del 

material i el número de Reynolds. Per a determinar la primera, es divideix la rugositat 

absoluta, que depèn del material utilitzat a la canonada, entre el diàmetre intern de la 

canonada. La taula de rugositats absolutes és la 11.12.1. 

 

Seguidament, es calcula el número adimensional de Reynolds, mitjançant l’equació 

11.11.5. 

 

Reynolds = 
ρ ·  Do ·  v

µ
        (Eq. 11.11.5) 

 

A on: 

ρ = densitat del fluid [kg/m3]. 

Do = diàmetre intern de la canonada [m]. 

v = velocitat del fluid per la canonada [m/s]. 

µ = viscositat del fluid [Pa · seg]. 

 

Un cop determinat el número de Reynolds  i la rugositat relativa, es cerca el coeficient 

de fricció 4f a partir del diagrama de Moody (figura 11.12.6.). Finalment, es 

determinen les pèrdues de càrrega per trams rectes amb l’equació 11.11.3. 

 

Pel que fa a les pèrdues de càrrega per accidents, es calculen mitjançant l’equació 

11.11.4. 

 

(ev)acc = K · 
v2

2
         (Eq. 11.11.4.) 

 

A on: 
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K és el factor de pèrdues per fricció, un paràmetre que depèn del tipus 

d’accessori. El seu valor es pot trobar a la taula 11.11.1. 

 

Taula 11.11.1. Valor del paràmetre K segons el tipus d’accident. 

 

ACCIDENT K ACCIDENT K 
Colze 45º estàndard 0.35 Vàlvula de comporta ½ oberta 4.5 

Colze 45º gran curvatura 0.2 Vàlvula de comporta ¼ oberta 24 
Colze 90º estàndard 0.75 Vàlvula de diafragma oberta 2.3 

Colze 90º gran curvatura 0.45 Vàlvula de diafragma ¾ oberta 2.6 
Colze 90º petita curvatura 1.3 Vàlvula de diafragma ½ oberta 4.3 

Corba 180º - Vàlvula de diafragma ¼ oberta 21 
T estàndard ús com a colze 1 Vàlvula de seient oberta 9 

T estàndard amb bifurcació tancada 0.4 Vàlvula de seient ¾ oberta 13 
T estàndard amb divisió cabal 1 Vàlvula de seient ½ oberta 36 

Unió roscada 0.04 Vàlvula de seient ¼ oberta 112 
Vàlvula de comporta oberta 0.17 Vàlvula angular oberta 2 

Vàlvula de comporta ¾ oberta 0.9 Vàlvula de retenció oberta 70 
  

 

 Càrrega total 

 

La càrrega total es la diferència entre la càrrega total necessària a la zona d’impulsió 

del fluid, des del punt inicial (punt 1) fins a l’entrada de la bomba, i la càrrega total a la 

zona d’aspiració, des de la sortida de la bomba fins al punt final, abans d’entrar al 

respectiu equip (punt 2). 

 

h =
ŵ

g
           (Eq. 11.11.6.) 

 

La càrrega total del sistema representa els metres que podria pujar el fluid gràcies a la 

seva energia mecànica. Si el seu valor és negatiu, el sistema no requereix cap aportació 

d’energia i si és positiu el sistema requereix d’un equip impulsor que proporcioni la 

suficient energia mecànica, que serà la bomba. 
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Així, per a calcular la càrrega total es necessitarà avaluar les pèrdues per trams rectes 

i per accidents, tant per la zona d’aspiració com per la zona d’impulsió, per a separat. 

L’equació per a calcular aquestes pèrdues, tant unes com les altres, és la 11.11.7. 

 

(ev)asp o (ev)imp [m] = ∆z + (
1

g
·  (

P

ρ
+ (

v2

2
 / (2 ·  α)) + (ev)totals de la zona)) (Eq. 11.11.7.)  

 

 Potència de la bomba 

 

Per a poder determinar la potència total necessària de la bomba, i que el fluid superi 

les pèrdues de càrrega, s’ha d’usar l’equació 11.11.8. 

 

Pteòrica = Ŵ · m        (Eq. 11.11.8.) 

 

A on: 

P és la potència de la bomba [J/s]. 

W és el treball per unitat de massa [J/kg]. 

m és el cabal  màssic a impulsar [kg/seg]. 

 

El valor trobat amb l’equació anterior és la potència teòrica de la bomba. La potència 

real haurà de ser major, doncs no tota la potència que subministra la bomba la rep el 

fluid, sinó que una part de l’energia es dissipa en forma de calor. 

 

Es fixa que el rendiment de la bomba és del 75%, per l qual cosa la potència real serà: 

 

Preal = 
Pteòrica

ŋ
 = 
Pteòrica

0.75
        (Eq. 11.11.9.) 
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11.12.  Disseny de les canonades 

 

A continuació, es detalla el disseny realitzat per a les canonades tot exemplificant-lo 

amb una, la primera de totes: 

25-AISI316L-E-01XX 

 

Es parteix de les figures 11.12.1, 11.12.2 i 11.12.3, que exhibeixen els diàmetres 

nominals típics per a canonades. A diferència de les dues últimes, la figura 11.12.1. 

pertany al fenomen denominat tubbing, format per les canonades amb el menor 

diàmetre establert (una d’aquestes és la que transporta el fluid des de la columna C-

420 fins al tanc T-400, doncs el cabal és molt petit). 

 

 
Figura 11.12.1. Diàmetres nominals típics per a tubbing. 
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Figura 11.12.2. Diàmetres nominals típics per a les canonades més comunes. 
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Figura 11.12.3. Diàmetres nominals típics per a canonades grans. 

 

Els càlculs, amb l’ajut del software Excel, es realitzen de la següent manera: 

 

S’escull una de les tres figures (en funció de si es considera que hi circula molt o poc 

cabal) i es calcula el diàmetre intern de la canonada per a cada diàmetre nominal, 

mitjançant el diàmetre extern i el gruix facilitats. 

 

Seguidament, es busca l’àrea de pas de la canonada (àrea = π · r2), a on “r” és el radi 

del diàmetre intern que s’ha calculat abans.  

 

Després, es busca la velocitat de circulació del fluid, dividint el caudal entre l’àrea de 

pas. Aquesta velocitat es troba limitada pels següents rangs: 

 

 Si és un líquid, pot prendre un valor entre 1.5 i 2.5 m/s. Aquest rang es destina 

a líquids no viscosos (que és la classe de líquids que hi ha a ANPHA S.A.). 

 

 Si és un gas, la velocitat s’ha de comprendre entre 9 i 36 m/s. 

 
El següent pas és escollir, d’entre tots aquells diàmetres nominals que concedeixen 

una velocitat legítima, el diàmetre que es consideri més adient, per exemple: tant el 

diàmetre de 25 polzades com el de 32 polzades manifesten una velocitat que es troba 

entre 1.5 i 2.5 m/s, si el fluid d’interès és líquid. Llavors, es decideix agafar el de 25 

polzades perquè, entre d’altres aspectes, suposa menys mida, menys pes i, per tant, 

menys cost (figura 11.12.4.). 
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Figura 11.12.4. Elecció del diàmetre nominal de la canonada. 

 

A partir d’aquí, es procedeix amb els següents càlculs per al diàmetre nominal 

seleccionat: 

 

 L’espessor mínim de la canonada. 

 El número adimensional de Reynold. 

 El coeficient E/Di. 

 La localització del coeficient de Fanning, f, amb el diagrama de Moody. 

 La pèrdua de pressió a la canonada. Si aquesta és relativament baixa o 

moderada, el disseny de la canonada es pot considerar vàlid. 

 

Per a l’espessor mínim de la canonada, s’usa l’equació 11.12.1. 

 

e = 
pC ·  Do

2 · f · z +  pC 
      (Eq.11.12.1.) 

 

A on: 

e = espessor mínim [mm]. 

pc = pressió de disseny de la canonada [N/mm2] = 1,1 · POPERACIÓ 

Do = diàmetre extern de la canonada [mm], segons la canonada seleccionada. 

z = coeficient d’unió, que es pren 1 perquè no hi ha soldadura. 

f = tensió de disseny, calculada (segons la norma UNE-EN-13480-3, apartat 5) 

per l’equació 11.12.2.: 



  Capítol 11 . Manual de càlcul 
  
 
 

Pàgina 169 de 176 
 

 

f = min [
Límit elàstic

1.5
 o 

Límit de fluència

1.5
 o 

Resistència a la tracció

2.4
 ]  (Eq. 11.12.2.) 

 

El límit de fluència i la resistència a la tracció es localitzen a la figura 11.12.5., segons 

el tipus de material. 

 

 
Figura 11.12.5. Límits de temperatura aplicables i resistències dels acers. 

 

Per altra banda, el límit elàstic se cerca en qualsevol referència bibliogràfica, també 

segons el tipus de material. Per a la canonada indicada, l’espessor mínim és de 0.015 

mm, considerant que és d’acer inoxidable i que, per tant, no necessita cap sobre-

espessor.  

 

Després, el número adimensional de Reynolds es calcula amb l’equació 11.12.3. 
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Reynolds = 
ρ ·  Do ·  v

µ
      (Eq. 11.12.3) 

 

A on: 

ρ = densitat del fluid [kg/m3], en aquest exemple = 882.3 kg/m3. 

Do = diàmetre intern de la canonada [m], en aquest cas (i segons el DN 

seleccionat) = 0.0301. 

v = velocitat del fluid per la canonada [m/s], en aquest exemple = 2.11 m/s. 

µ = viscositat del fluid [Pa · seg], en aquest cas = 8.118e-004 Pa · seg. 

 

Així, el Reynolds per aquesta canonada resulta ser 68896. 

 

Després, es calcula el coeficient E/Di que, juntament amb el número de Reynolds, 

ajudarà a la localització del factor de Fanning, f, a partir del diagrama de Moody. “E” és 

la rugositat del material, que s’exhibeix a la taula 11.12.1. 

 

Taula 11.12.1. Valors de rugositat de diferents materials. 

MATERIAL RUGOSITAT, ε [m] 
Vidre o plàstic Tub llis 

Coure, llautó o plom 1.5e-006 
Ferro de fundició sense revestiment 2.4e-004 

Ferro de fundició revestit d’asfalt 1.2e-004 
Acer comercial o acer soldat 4.6e-005 

Ferro forjat 4.6e-005 
Acer rematxat 1.8e-003 

Ferro galvanitzat 1.6e-004 
Formigó 1.2e-003 

 

En aquest cas, al tractar-se d’acer comercial, la canonada posseeix una rugositat de 

4.60e-005 m. Sabent que el diàmetre intern és de 0.0301 m, el coeficient E/Di resulta 

ser 1.53e-003.  

 

Amb el valor d’aquest coeficient i el número de Reynolds, s’utilitza el diagrama de 

Moody i s’aconsegueix el factor f (figura 11.12.6.). 
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Figura 11.12.6. Diagrama de Moody. 

 

Així, el factor 4f esdevé 0.0245 i, per tant, f = 0.006125.  

 

Finalment, es calculen les pèrdues de pressió amb l’equació 11.12.4. 

 

∆P [N/m2] = 2 · f · v2 · ρ · 
L

Di
     (Eq. 11.12.4.) 

 

A on: 

f = factor de Moody = 0.006125. 

v = velocitat del fluid per la canonada [m/s], en aquest cas = 2.11 m/s. 

ρ = densitat del fluid [kg/m3], en aquest exemple = 882.3 kg/m3. 

L = longitud de la canonada [m], en aquest cas = 21.73 m. 

Do = diàmetre intern de la canonada [m], en aquest cas = 0.0301. 
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Per tant, ∆P [N/m2] = 3.46e+004 N/m2 ( 0.34 atm). La pèrdua de càrrega no arriba ni 

a la mitja atmosfera, per tant es pot considerar una canonada ben dissenyada. La taula 

11.12.2. resumeix les especificacions del disseny de la canonada 25-AISI316L-E-01XX. 

 

Taula 11.12.2. Resum del disseny de la canonada 25-AISI316L-E-01XX 

DN 
[mm] 

DEXT 
[mm] 

Gruix 
[mm] 

DINT 
[mm] 

Àrea  
[m2] 

Velocitat 
[m/s] 

e 
[mm] 

Re E/Di f 
∆P 

[N/m2] 
∆P 

[atm] 
25 33.40 1.65 0.0301 7.11e+004 2.11 0.015 68896 1.53e-003 0.006125 3.46e+004 0.34 
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11.13. Serveis 

 
En aquest apartat, s’expliquen els càlculs realitzats per a la determinació de dos dels 

principals equips que pertanyen a l’àrea de serveis. Pel que fa al consum d’electricitat, 

de nitrogen i d’aigua (regadiu, procés, etc.), els càlculs es detallen al capítol 

d’ECONOMIA. 

 

11.13.1. Caldera d’oli 

 

La caldera d’oli es destina a condicionar aquest fluid de servei en situacions com una 

posada en marxa i/o una arrencada després d’una parada. Les especificacions de la 

mateixa es troben al capítol 2.- DISSENY D’EQUIPS però en aquest apartat es detalla el 

càlcul de la quantitat necessària de combustible per al seu funcionament. 

 

De la mateixa manera que per a la caldera d’Orto-Xilè, el combustible utilitzat és el gas 

natural, el subministrament del qual es capta directament de la xarxa. La quantitat de 

gas natural requerida, doncs, s’ha calculat en base a 3 factors: 

 

 El cabal d’oli necessari per a abastir les necessitats de refrigeració del Switch 

Condenser [kg/h]. 

 El calor bescanviat entre la combustió i l’oli [kJ/h], simulat prèviament amb el 

software ASPEN HYSYS en base a les condicions de temperatura/pressió 

d’entrada i sortida del sistema. 

 El poder calorífic del gas natural [kJ/kg], cercat bibliogràficament. 

 

Així, en base al balanç de matèria i a la prèvia simulació de la caldera amb el software 

ASPEN HYSYS, les dades adquirides són: 

 

 Cabal d’oli [kg/h] = 12.94e+004 kg/h. 

 Calor bescanviat entre la combustió i l’oli [kJ/h] = 1.077e+007 kJ/h 

 Eficiència energètica de la caldera [tant per u] = 0.92. Aquesta eficiència és 

proporcionada pel mateix catàleg de la caldera i, al no ser del 100%, indica que 
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no aprofita el calor residual dels gasos de combustió, per la qual cosa s’usarà el 

poder calorífic inferior del gas natural per a la realització dels càlculs. 

 Poder calorífic inferior del gas natural [kJ/h] = 39900 kJ/h. 

 

Amb tot això, el cabal necessari de gas natural es calcula amb l’equació 11.13.1. 

 

Cabal necessari de gas natural [kg/h] = 
Calor bescanviat [kJ/h]

Poder calorífic inferior [kJ/kg]
  (Eq. 11.13.1.) 

 

Cabal necessari de gas natural [kg/h] = 
1.077e+007 kJ/h

39900 kJ/h
 = 269.93 kg/h 

 

El resultat anterior esdevindria plausible si l’eficiència de la caldera fos del 100%. En 

aquest cas, fa falta un darrer pas: calcular el cabal real en base a l’eficiència del 92% 

(equació 11.13.2.). 

 

Cabal real de gas natural [kg/h] 
Cabal teòric de gas [kg/h]

Eficiència [tant per u]
     (Eq. 11.13.2.) 

 

Cabal real de gas natural [kg/h] = 
269.93 kg/h

0.92
 = 293.40 kg/h 

 

Per tant, en base a les necessitats d’Orto-Xilè, el cabal necessari de gas natural és de 

293.40 kg/h. 
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11.13.2. Torre de refrigeració 

 

L’ús d’una torre de refrigeració és necessari per recuperar l’aigua a la sortida dels 

diferents dels diferents equips de la planta i així minimitzar costos recirculant-la, ja 

que resultaria una despesa enorme fer servir contínuament aigua de xarxa. 

 

S’haurà de recuperar aigua d’alguns tancs i del Chiller, concretament un total de 

9.501,7 kg/h d’aigua. El balanç de consum d’aigua segons els diferents equips es pot 

observar a la taula següent: 

 

Taula 11.13.2.1. Balanç de consum d’aigua i requeriments per equip. 

Operació Equip Estat kg/h m3/h 

300 dies CH-300 Líquid 7.312,9 7,313 

300 dies T-300 Vapor 252 0,252 

300 dies T-400 Vapor 6.768 6,768 

300 dies T-410 Vapor 12.852 12,852 

Cabal líquid total a tractar 7.312.9 7,313 

150 dies T-100 Líquid 547,2 0,5472 

150 dies T-110 Líquid 547,2 0,5472 

150 dies T-120 Líquid 547,2 0,5472 

150 dies T-130 Líquid 547,2 0,5472 

 
 2.188,8 2,189 

Cabal líquid total a tractar 9.501,7 9,502 

 

Aquest mateix cabal d’aigua serà també el que s’emprarà per a escollir la 

descalcificadora. 

L’equip escollit per a aquest requeriment i les seves especificacions es troben detallats 

a l’apartat del disseny d’equips. 
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