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12 Millores i ampliacions 

12.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat del projecte es mencionaran i explicaran propostes de 

ampliació i millora que es poden dur a terme en aquest projecte, i que no s’han portat a 

terme per falta del temps i/o els recursos.  

Les ampliacions representen processos afegits que complementen o modifiquen 

el procés original de la planta, aconseguint una millor optimització. Aquests 

complements poden optimitzar la planta tant abans com desprès de la construcció i 

milloren a nivell de producció, a nivell econòmic, a nivell mediambiental, a nivell de 

seguretat. 

Les millores són els canvis al disseny original de la planta que per falta de temps 

o recursos no s’han pogut portar a terme. Per tant, en el procés de disseny detallat de 

la planta s’haurien de realitzar. 

 

12.2 MILLORES 

12.2.1 Unificació de l’oli tèrmic 

Actualment, al predisseny de la planta de producció d’anhídrid ftàlic s’ha utilitzat 

dos olis tèrmics diferents, el Therminol-VP1 i el Therminol-59.  

Per les elevades temperatures d’operació dels equips, no ha sigut possible 

utilitzar altres refrigerants més econòmics com el vapor d’aigua. La utilització d’oli tèrmic 

implica la inversió d’una caldera única i específica d’oli tèrmic per poder escalfar fins la 

temperatura desitjada per la utilització de planta. 

La unificació de l’oli tèrmic permetria la possibilitat d’unificar els cabals del 

refrigerant, implicant així un menor cost de en la seva refrigeració. A més a més, 

implementant bescanviadors es podria aprofitar l’energia, minimitzant així el cabal de la 

torre de refrigeració i el cabal de les calderes.  

 

12.2.2 Optimització de les condicions dels refrigerants 

La planta química ha estat dissenyada amb la intenció d’optimitzar l’energia dels 

corrents de refrigeració, de manera que s’ha estudiat les condicions que han d’operar 

per assolir un millor intercanvi de calor.  
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 Tot i dissenyar els paràmetres del refrigerant en el seu estat més òptim, el 

disseny consta de moltíssims canvis de temperatura que poden ser difícils d’aconseguir 

en el conjunt de la planta. A més a més, aquests canvis de temperatura generen unes 

pèrdues energètiques molt importants. La generació dels corrents de refrigeració, 

operant a diferents temperatures, implica haver de generar a l’àrea de serveis diferents 

cabals a diferents temperatura per abastir tots els equips.  

La possibilitat d’unificar temperatures d’entrada, ajudaria a la reducció de corrents de 

refrigeració, permetent seleccionar el cabal necessari per cada equip a la temperatura 

fixada.    

 

12.3 AMPLIACIONS 

12.3.1. Optimització energètica 

El reactor és l’equip més exotèrmic instal·lat. Aquesta energia es podria utilitzar 

per preescalfar altres corrents, aprofitant també per generar energia elèctrica.  

El sistema consistiria  en aprofitar una part de l’energia que genera el reactor per 

formar un corrent de vapor d’aigua. En un reboiler introduiríem la salt de refrigeració del 

reactor, transformant així l’energia en un corrent de vapor d’aigua. Aquest vapor 

s’introduiria en una turbina on amb la força del vapor s’aconseguiria desplaçar la turbina 

i generar un corrent elèctric. D’aquesta forma es reduiria el consum d’electricitat a la 

planta, reduiríem també el cabal a refrigerar a la torre de refrigeració.  

 

12.3.2 Reaprofitament de l’aigua generada en el procés 

La reacció de producció d’anhídrid ftàlic genera un corrent d’aigua en gran 

quantitat, en concret 72l/h. Aquest corrent s’extreu al decomposer, on al operar a 200ºC 

es evaporada. En el procés plantejat, aquesta aigua residual s’envia a la depuradora, 

per tractar el corrent i abocar-la al clavegueram.  

Com la quantitat d’aigua és elevada, l’aigua generada es podria reaprofitar en 

els diferents equips de la planta. Els equips que necessiten vapor d’aigua per refrigerar 

son el tanc pulmó, i els dos decomposers.  

 

12.3.3 Regeneració del catalitzador 

La reacció principal del procés es dona gràcies a la presència del catalitzador 

V2O5 suportat en TiO2. Aquest catalitzador que es troba introduït en els tubs del reactor, 

té una vida útil elevada, al voltant de 5 anys.  
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Degut a la llarga vida útil d’aquest catalitzador, no s’ha buscat possible solucions 

per regenerar-lo. Una tasca interesant a realitza és la recerca de la possibles processos 

de regeneració del catalitzador. S’hauria de realitzar un estudi i detallar la viabilitat entre 

el cost de regeneració front al cost de comprar catalitzador nou. 

 

 

12.3.4 Aprofitament de la superfície buida 

Un cop generat el Layout, s’observa un 20% aproximadament de parcel·la buida. 

L’espai buit no genera benefici, per tant, es pot estudiar la realització d’alguna activitat 

industrial, per aprofitar subproductes. 


