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2 EQUIPS 

2.1 INTRODUCCIÓ 

A aquest apartat es troba el llistat dels equips principals de la planta de producció 

d’anhídrid ftàlic, classificats segons les àrees on es troben ubicats, amb les 

característiques més destacables, així com la seva nomenclatura, per tal de que sigui 

senzill entendre el funcionament de la planta als capítols següents.  

Es farà una explicació breu de la seva funció, ubicació i especificacions tècniques 

de cadascun d’ells, acompanyades d’un dibuix tècnic realitzat amb Autocad, que ofereix 

una aspecte més visual de les fitxes tècniques. 

.  

2.2 LLISTAT DELS EQUIPS 

Taula 2.1: Llistats d’equips de la àrea 100. 

 

Llistat d'equips Pàgina 1 de 1 
Planta de 
producció 
PHTHAL 

Àrea 100 
Data: 26 de 

Gener de 2018 
Localització: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetre de 

disseny 
Valor Material 

T-0101 

Tanc o-xilè Volum (m3) 200 

AISI 316L 

T-0102 AISI 316L 

T-0103 AISI 316L 

T-0104 AISI 316L 

P-0101 A 
Bombes 
càrrega              
o-xilè 

Cabal (m3/h) 

25 AISI 316L 

P-0101 B 25 AISI 316L 

P-0102 A 8,541 AISI 316L 

P-0102 B 8,541 AISI 316L 

 

Taula 2.2: Llistats d’equips de la àrea 200. 

  

Llistat d'equips Full 1 de 1 
Planta de producció 

PHTHAL 

Àrea 200 
Data: 

26/01/2018 
Localitat: Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetre de 

disseny 
Valor Material 

CO-0201 a 
Compressor Potència (KW) 

3570 AISI 316L 

CO-0201 b 3570 AISI 316L 

RB-0201 
Reboiler per 
escalfar o-

xilè 
- - AISI 316L 
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SC-0201 Switch 
condenser 

Àrea de bescanvi 
(m2) 

3000 
AISI 316L 

SC-0202 AISI 316L 

P-0201 A 
Bomba Cabal (m3/h) 

4,229 AISI 316L 

P-0201 B 4,229 AISI 316L 

R-0201 Reactor 
Àrea de bescanvi 

(m2) 
3606 AISI 316L 

E-0201 
Bescanviado

r per 
escalfar aire 

- - AISI 316L 

E-0202 
Bescanviado

r després 
reactor 

- - AISI 316L 

E-0203 
Bescanviado

r després 
reactor 

- - AISI 316L 

 

Taula 2.3: Llistats d’equips de la àrea 300. 

  

Llistat d'equips Full 1 de 1 
Planta de 
producció 
PHTHAL 

Àrea 300 Data: 26/01/2018 
Localitat: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetr

e de 
disseny 

Valor Material 

TP-0301 
Tanc pulmó + 

agitador 
Pes (Kg) 6128 AISI 316L 

TD-0301 
Tanc de condensats 

MA 
Pes (Kg) 122 AISI 316L 

TD-0302 
Tanc de condensats 

PA 
Pes (Kg) 357 AISI 316L 

E-0301 

Bescanviadors de 
calor 

- - AISI 316L 

E-0302 - - AISI 316L 

E-0303 - - AISI 316L 

E-0304 - - AISI 316L 

E-0305 - - AISI 316L 

C-0301 
Columna de 

destil·lació MA 
Pes (Kg) 342,6 AISI 316L 

C-0302 
Columna de 

destil·lació PA 
Pes (Kg) 1932 AISI 316L 

DP-0301 
Decomposer 1 + 

agitador 
Pes (Kg) 1139 AISI 316L 

DP-0302 
Decomposer 2 + 

agitador 
Pes (Kg) 1125 AISI 316L 

RB-0301 
Reboiler columna 

MA 
- - AISI 316L 

RB-0302 
Reboiler columna 

PA 
- - AISI 316L 

P-0301 A 4,229 AISI 316L 
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P-0301 B 

Bombes 
centrífugues Cabal 

(m3/h) 

4,229 AISI 316L 

P-0302 A 4,447 AISI 316L 

P-0302 B 4,447 AISI 316L 

P-0303 A 1,447 AISI 316L 

P-0303 B 1,447 AISI 316L 

P-0304 A 0,2737 AISI 316L 

P-0304 B 0,2737 AISI 316L 

P-0305 A 4,601 AISI 316L 

P-0305 B 4,601 AISI 316L 

P-0306 A 0,708 AISI 316L 

P-0306 B 0,708 AISI 316L 

P-0307 A 17,72 AISI 316L 

P-0307 B 17,72 AISI 316L 

PV-0301  
Bombes de buit 

5,489 AISI 316L 

PV-0302 168,3 AISI 316L 

 

Taula 2.4: Llistats d’equips de la àrea 400. 

 

 

Llistat d'equips Full 1 de 1 
Planta de 
producció 
PHTHAL 

Àrea 400 
Data: 26 de Gener 

de 2018 
Localitat: 
Tarragona 

ÍTEM Descripció 
Paràmetre de 

disseny 
Valor Material 

EC-0401 Escamadora PA Longitud (m) 4 AISI316L 

EC-0402 Escamadora MA Longitud (m) 1,5 AISI316L 

CE-0401 
Cargol sense fi 

PA 
Potència (KW) 

5,5 AISI316L 

CE-0402 
Cargol sense fi 

MA 
2,5 AISI316L 

ES-0401 Ensacadora PA - - AISI316L 

ES-0402 Ensacadora MA - - AISI316L 

 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS 

En aquest apartat es realitzarà una breu explicació de la funció de cadascun dels 

equips que es troben a la planta de producció d’anhídrid ftàlic. 
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2.3.1 Tancs d’emmagatzematge 

Els tancs d’emmagatzematge són els primers equips per on comença la 

producció. Aquests estan dissenyats tant per contenir matèries primeres com productes 

acabats. 

Els materials emprats en el disseny del tancs i depòsits s’han escollit en funció 

dels fluids que s’han d’emmagatzemar. 

El disseny dels tancs es necessari que es complementi amb tota la 

instrumentació de seguretat que han de tenir (cubetes de retenció i venteig). 

 

2.3.2 Reactor multitubular 

L’equip principal del procés és el reactor. El tipus de reactor escollit per la 

producció d’anhídrid ftàlic és un flux pistó, el qual treballa en condicions adiabàtiques.  

El reactor és similar a un bescanviador de tubs i carcassa. Dins de l’embolcall, hi 

ha uns onze mil tubs de mateix diàmetre on es produeix la reacció d’oxidació amb l’o-

xilè. Els tubs del reactor estan farcits de catalitzador, on la capacitat d'ocupació en els 

tubs és del 60%, quedant el 40% del volum restant buit perquè pugui circular el fluid i 

produir-se la reacció.  

Els tubs queden embolcallats per una carcassa, entremig dels tubs i la carcassa 

queda un espai buit. En l’espai que queda circula el fluid refrigerant, en aquest cas 

molten salt, per mantenir la temperatura d’operació fixada en el reactor.  
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Figura 2.1: Esquema d’un reactor tipus flux pistó multitubular. 

 

El refrigerant que s’utilitza és una sal fosa, ja que la calor que desprèn la reacció 

dins el reactor és molt elevada, llavors la sal té una capacitat calorífica alta.  Aquesta 

està composta per nitrat de sodi (NaNO3) en un 60% en pes, i nitrat de potassi (KNO3) 

al 40% en pes, la qual entra al reactor en contra corrent a 370ºC i surt a 395ºC.  

 

2.3.3 Bescanviadors de calor 

Els bescanviadors de calors són equips que s’utilitzen per bescanviar calor entre 

dos fluids, o entre la superfície d’un sòlid i un fluid en moviment. Hi ha diferents tipus: 

bescanviador de plaques, bescanviadors de doble tub, bescanviadors de tubs i 

carcassa, etc. Els més utilitzats a la indústria per la seva capacitat de bescanvi i a 

diferència dels altres més econòmics, són els bescanviadors de tubs i carcassa on es 

mostra a la figura 2.2 
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Figura 2.2: Bescanviador de tubs i carcassa. 

Aquests bescanviadors, en el seu interior tenen un número de tubs determinat 

segons el disseny amb plaques deflectores que són les responsables de subjectar els 

tubs, com es mostra a la figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Interior d’un bescanviador de tubs i carcassa. Pantalles deflectores i tubs. 

 

Els tubs estan envoltats per un embolcall que s’anomena carcassa. La carcassa 

pot tenir diferents configuracions segons el fluid d’interès que es vulgui escalfar o 

refredar, llavors es pot dividir els bescanviadors en dos tipus: bescanviadors que 

presenten un canvi de fase en el fluid principal i bescanviadors que no presenten canvi 

de fase.  

Per als bescanviadors que experimenten un canvi de fase on el fluid principal es 

vol evaporar, el millor tipus de carcassa és kettle, perquè els tubs estan posicionats de 

tal manera que deixen un espai bastant gran per quan s’estigui evaporant el fluid 
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d’interès, el gas tingui espai per expandir-se abans de dirigir-se a la sortida. A la figura 

2.4 es mostra com es un bescanviador amb carcassa tipus kettle: 

 

Figura 2.4: Esquema d’un reactor tipus flux pistó multitubular. 

 

El fluid refrigerant que es fa servir en els bescanviador és Therminol VP1, un oli 

tèrmic amb un ampli rang de temperatures, de 12ºC a 400ºC que abasteix les 

necessitats en la planta. 

 

2.3.4 Switch Condenser 

El switch condenser juntament amb el reactor formen la part del procés més 

delicada de tota la planta. El switch condenser és l’encarregat de separar l’anhídrid ftàlic 

i l’anhídrid maleic de la resta de compostos. Es podria utilitzar altres equips per 

condensar els productes del reactor, però aquests equips permeten assolir un gran 

coeficient de separació, assolint uns valors del 99,8% d’eficàcia. Gràcies a bon 

rendiment, la planta pot ser viable. 

El switch condenser opera de forma similar a un bescanviador de carcassa i tubs.  

El producte a separar es troba circulant per carcassa i l’oli tèrmic que permet operar a 

les temperatures desitjades, per tubs. 

El switch condenser escollit té una superfície de bescanvi de 3000 m2, segons 

l’empresa subministradora de l’equip, es pot arribar a separar 4.500 kg de anhídrid ftàlic 

cada hora. 

Per poder realitzar aquest procés de separació, és necessari realitzar una 

operació en dues etapes. La primera té una durada de 180 minuts i la segona de 60 

minuts. Com el primer cicle és el més llarg, es necessita dos switch condenser en 

paral·lel per poder desincrustar el sòlid que ha sublimat. Amb dos switch condenser 

s’aconsegueix operar en continu. 
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En les dues etapes es fa circular oli tèrmic pel mateix circuit, amb la diferència 

que en la primera etapa l’oli tèrmic és fred, ja què es vol realitzar una separació de les 

tres fases, i en la segona etapa l’oli tèrmic és calent. 

 

2.3.4.1 Primera etapa 

En la primera etapa del switch condenser s’introdueix els gasos que venen del 

reactor per la carcassa, refredats prèviament fins a una temperatura d’uns 160ºC. Durant 

aquesta etapa es condensa el cabal de gasos del reactor fins a 70ºC. En aquesta 

temperatura es poden mantenir en fase gas el nitrogen, diòxid de carboni, monòxid de 

carboni i oxigen que no ha reaccionat, per tant, s’extrau els gasos residuals per la part 

superior de l’equip. En fase líquida es troba l’o-xilè que no ha reaccionat i aigua generada 

en el reactor. Aquest cabal líquid s’extraurà per la part inferior de l’equip. 

Per últim, hi ha anhídrid ftàlic, àcid ftàlic i l’anhídrid maleic. Aquests tres 

compostos, sublimaran en entrar en contacte amb l’oli tèrmic i quedaran enganxats als 

tubs del switch condenser. Aquesta separació no seria possible sense un oli tèrmic, que 

es fa circular per tubs a una temperatura d’entrada de 25 ºC i de sortida al voltant de 

140 ºC. 

 

2.3.4.2 Segona etapa 

En aquesta segona etapa s’ha d’extreure els sòlids que han sublimat en entrar 

en contacte amb els tubs, ja que tant els gasos com els líquids ja han sortit del equip. 

Per poder desincrustar el sòlid es farà circular un oli tèrmic calent, amb una temperatura 

d’entrada de 170ºC per l’interior dels tubs. A 170ºC tant l’anhídrid ftàlic, l’àcid ftàlic i 

l’anhídrid maleic es troben en estat líquid i es poden enviar al tanc pulmó. D’aquesta 

forma es recuperen els compostos amb un punt de fusió més baix. 

 

2.3.4.3 Circulació del Oli tèrmic 

Per poder operar a temperatures òptimes de l’oli tèrmic, es necessita dos circuits, 

un d’oli fred i un segon per l’oli calent. Tot i instal·lar dos circuits, a l’interior de l’equip 

l’oli tèrmic circularà pel mateix circuit. 

Pel primer circuit de l’oli fred s’emmagatzemarà en un tanc, i el cabal retornat a 

temperatura elevada, s’utilitzarà per pre-escalfar el cabal d’oli calent. S’instal·larà un 

bescanviador per refredar l’oli abans de tornar-se a introduir al sistema. 

Pel segon circuit hi ha l’oli calent. També es necessitarà un tanc 

d’emmagatzematge i un bescanviador de calor. 
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A la taula 2.1 es poden observar les temperatures d’entrada i sortida del oli tèrmic 

en cada etapa. 

Taula 2.1.- Dades de temperatura d’oli tèrmic per les dues etapes. 

 Temperatura d’entrada [ºC] Temperatura de sortida [ºC] 

Etapa 1 25 140 

Etapa 2 170 150 

 

2.3.5 Decomposer 

El corrent de sortida del switch condenser està format majoritàriament per 

anhídrid ftàlic, anhídrid maleic i altres compostos produïts en les reaccions secundàries 

que hi ha en el procés catalític. El tractament tèrmic consisteix en escalfar la mescla 

d’aquest corrent en el decomposer fins a una temperatura d’uns 260ºC i d’aquesta 

manera, per evaporació de la molècula d’aigua que forma part de l’àcid ftàlic, es produeix 

un deshidratament d’aquest compost transformant-se així en anhídrid ftàlic. D’aquesta 

manera s’aconsegueix reduir la quantitat d’àcid i augmentar la d’anhídrid abans d’enviar-

ho a les columnes on s’acabarà de purificar aquest producte que és el que interessa 

obtenir. 

La quantitat d’aigua que s’evapori en aquest procés d’escalfament, sortirà del 

tanc per un corrent de sortida i la resta de compostos de la mescla, que serà líquida, 

sortirà per un altre corrent de sortida del tanc. Se suposa una eficàcia de conversió de 

l’àcid ftàlic a anhídrid ftàlic del 98% i que el vapor d’aigua s’emporta per arrossegament 

unes quantitats d’anhídrid maleic i anhídrid ftàlic molt petites però que obliga a enviar el 

corrent de sortida de vapor a tractar. 

 

2.3.6 Columnes de destil·lació 

La separació de mescles líquides per destil·lació depèn de les diferències en la 

volatilitat entre els compostos de la mescla. A major volatilitat relativa, més fàcil és la 

separació. 

Per a la purificació de l’anhídrid ftàlic i la seva posterior comercialització s’ha 

decidit instal·lar dues columnes de destil·lació amb rebliment amb l’objectiu de realitzar 

les separacions pertinents per a complir els requisits de composició al final del procés. 

Les característiques més destacables de les columnes són la pressió d’operació 

i el reflux de la mateixa que determinaran en gran part el consum energètic necessari 

tant als condensadors com als reboilers per tal de garantir els cabals i composicions 

requerits. El perfil de temperatures que esdevinguin al llarg de la columna no pot ser 

gaire excessiu i cal tenir en compte la relació de volatilitats relatives entre els 
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components de la mescla a separar ja que és important a l’hora de predir la distribució 

preliminar dels components lleuger i pesats per tal de realitzar el disseny funcional de 

l’equip qüestió. 

L’objectiu és separar les impureses de l’anhídrid ftàlic i aportar la puresa 

necessària per ser comercialitzat. 

La columna treballa en continu i el vapor circula cap a dalt de la columna i el 

líquid en contracorrent cap a baix. El vapor i el líquid es posen en contacte en el 

rebliment. Part del condensat es retorna a caps de la columna per proporcionar la 

circulació del líquid per sobre del punt d’alimentació (reflux) i part del líquid de cues de 

la columna s’evapora en el reboiler i es retorna per proporcionar la circulació de vapor. 

La columna de destil·lació C-0301 es basa en la separació de l’anhídrid maleic 

el qual serà posteriorment comercialitzat. El corrent de cues de la columna que conté 

anhídrid ftàlic, heavy i traces d’anhídrid maleic serà l’entrada de la segona columna C-

0302. 

La columna de destil·lació C-0302 es basa en la separació de l’anhídrid ftàlic 

amb la puresa desitjada (99.9%). 

 

2.3.7 Escamadora 

L’anhídrid ftàlic líquid arriba a un tambor rotatiu on es van formant les escames 

gràcies al bescanvi amb un aplicador rotatiu que va refredant i solidificant la solució, per 

l’aplicador rotatiu es fa passar aigua de xarxa, que no entra en contacte amb l’anhídrid 

ftàlic. Degut a aquest intercanvi calorífic, l’aigua es vaporitza i l’anhídrid ftàlic es solidifica 

en forma d’escames. Una ganiveta va separant les escames i les envia a una cinta 

transportadora. 

 

2.3.8 Equips de serveis 

Els equips de serveis són tots aquells equips que no participen directament en el 

procés però son claus pel desenvolupament del mateix ja que s’ocupen de proporcionar 

totes aquelles necessitats físiques (tractament de l’aigua, aire comprimit, etc) i 

energètiques (calderes per escalfar fluids) que són imprescindibles. 

 

2.3.8.1 Nitrogen 

Degut a la presència de substàncies combustibles és necessari la implementació 

d’un sistema d’inertització per evitar incendis i possibles explosions.  
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La inertització es basa en la eliminació del comburent (en aquest cas aire) de 

dins del tancs d’emmagatzematges. D’aquesta manera s’elimina un dels tres factors del 

foc, eliminant tota possibilitat d’incendi. 

El depòsit de nitrogen serà un servei alquilat a una empresa externa que 

s’encarregarà del manteniment e instal·lació de l’equip. 

 

2.3.8.2 Aire comprimit 

Per a l’accionament de totes les vàlvules de control (vàlvules pneumàtiques) i el 

funcionament d’alguns equips és necessari l’aire comprimit. 

L’aire comprimit ha d’estar lliure d’olis del compressor per no danyar l’element 

final. Per aquesta raó és necessari la instal·lació de varis filtres per eliminar l’oli que 

acompanya l’aire. 

La introducció de nitrogen en els tancs d’emmagatzematge permet desplaçar 

l’aire que conté dins aconseguint així l’objectiu d’eliminar el comburent. 

 

2.3.8.3 Caldera d’oli tèrmic 

Per a la instal·lació d’oli tèrmic és necessari disposar d’una caldera accionada 

amb combustible gas natural. Aquesta serà capaç d’aportar la calor necessària a l’oli 

tèrmic que circularà per tota la planta. 

A més de la caldera d’oli tèrmic, la norma UNE 9-310-92 (Instal·lacions 

transmissores de calor mitjançant líquid diferent de l’aigua) indica que les instal·lacions 

de transmissió de calor han d’incorporar un dipòsit d’expansió de capacitat suficient. 

Aquest vas d’expansió ha de permetre absorbir de 1,3 a 1,5 vegades l’augment de volum 

de tota la càrrega de l’oli tèrmic de la instal·lació. 

En el cas de la instal·lació projectada, el recipient d’expansió està incorporat en 

el propi generador de calor. També ha de tenir un depòsit capaç de contenir tot el volum 

de fluid tèrmic utilitzar, que en cas d’avaria haurà d’utilitzar-se per recollir-ho tot. 

 

2.3.8.4 Estació transformadora 

Per poder subministrar energia elèctrica, s’instal·la una estació transformadora 

que converteix la mitja tensió a baixa tensió. 

A més s’instal·larà un grup electrogen que s’utilitzarà en quan no hi hagi 

subministrament per una averia en el sistema electric. Aquests, utilitzant combustible 

(gasoil) són capaços de mantenir la planta en marxa durant unes hores. 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-13 de 2-75 
 

2.4 FULL D’ESPECIFICACIONS 

2.4.1 Tancs d’emmagatzematge 
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2.4.2 Reactor multitubular 
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2.4.3 Bescanviadors de calor 
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2.4.4 Swich condenser 
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2.4.5 Descomposers 
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2.4.6 Columnes 
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2.4.7 Escamadora 

 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-63 de 2-75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-64 de 2-75 
 

2.4.8 Cargol sense fi 
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2.4.9 Calderas 

 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-67 de 2-75 
 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-68 de 2-75 
 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-69 de 2-75 
 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-70 de 2-75 
 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-71 de 2-75 
 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-72 de 2-75 
 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-73 de 2-75 
 

 

 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓ D’ANHIDRID FTÀLIC 

  Capítol 2. Equips 

 

Página 2-74 de 2-75 
 

2.4.10 Generador d’energia 
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