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11. MANUAL DE CÀLCULS 

11.1 REACTOR MULTITUBULAR DE LLIT FIX  
 

Per la obtenció del producte desitjat, clorur de vinil, és necessària la reacció d’hidrocloració de 

l’acetilè en fase gas. La reacció té lloc amb clorur de mercuri (II) sòlid com a catalitzador i 

s’utilitzarà carbó actiu com a suport. Com a subproducte es produirà el 1,2-Dicloroetà. 

Teòricament, també es podrien formar altres productes no desitjats com per exemple aldehids, 

dicloroetilè i tricloroetilè, però tenint en compte que la quantitat formada dicloroetà respecte 

els altres subproductes és molt més gran, es negligeix l’aparició d’altres substàncies no 

desitjades. A continuació veiem les dues reaccions:  

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐻𝐶𝑙   →   𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙    𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑙) 

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 2𝐻𝐶𝑙   →   𝐶𝑙 − 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑙    𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒 

La decisió de les condicions de treball del reactor venen influenciades per diverses patents 

consultades. Es treballarà amb un reactor de flux pistó (RCFP) i es considerarà que el reactor 

treballa de manera isoterma a 120ºC i una pressió inicial de 1.5 atmosferes. Es treballarà amb 

un excés del 20% de clorur d’hidrogen.  

És una reacció altament exotèrmica, per lo qual, serà necessari un bon sistema de refrigeració 

per tal de poder tenir una temperatura més o menys igual al llarg del reactor. Per aconseguir-

ho, el reactor serà un reactor multitubular on els reactius i el catalitzador circularan pels tubs i 

el fluid refrigerant ho farà per la carcassa. Cal esmentar que s’ha negligit la pèrdua d’activitat 

del catalitzador, ja el temps de desactivació del catalitzador és considerablement major que el 

temps que serà usat. 

 

11.1.1 Càlcul del volum del reactor 
 

Per saber el volum necessari de reactor i la quantitat de catalitzador necessària s’ha utilitzat 

l’equació de disseny d’un RCFP catalitzat[1]. 

𝑑𝑋

𝑑𝑊
= −

𝑟𝐴

𝐹𝑎𝑒
      𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.1:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 𝑅𝐶𝐹𝑃 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡. 

Els paràmetres que apareixen a l’equació són els següents: 
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• X: Conversió del reactor 

• W: Massa de catalitzador utilitzada (g) 

• rA: Velocitat de reacció del component A (mols A / (h · g catalitzador)) 

La velocitat de reacció ve determinada per la següent equació: 

𝑟𝐴 =
𝑘𝑟𝐾𝐾𝐾𝐴𝑃𝐻𝑃𝐴

(1 + 𝐾𝐻𝑃𝐻 + 𝐾𝑉𝑃𝑉)(1 + 𝐾𝐴𝑃𝐴)
     𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.2:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑖𝑛è𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó. 

 

- Constants  cinètiques[2] 

kr = exp(15.71 - 11.2 / (1.987e-3 * T))  

KA = 0.17  

KH = exp(-1.05 + 1.87 / (1.987e-3 * T))  

KV = exp(-2.7 + 3.2 / (1.987e-3 * T))  

 

 

- Termes de pressió 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 · 𝑅 · 𝑇 = 𝐶𝑎𝑒

𝐹𝑖𝑒
𝐹𝑎𝑒

−
ⱴ𝑖
ⱴ𝑎

𝑋

(1 − Ɛ · 𝑋)
· (

𝑃

𝑃𝑒
) · 𝑅 · 𝑇      

  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.3: 𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡  

 

Cae: concentració d’entrada del component clau (acetilè) = (Yae·Pe)/(R·T) 

Yae = Fae / (Fae + Fhe + Fve)  

Fae: Cabal molar d’entrada del component clau, acetilè  = 41250 mol/h 

Fhe: Cabal molar d’entrada del clorur d’hidrogen = 49500 mol/h 

Fve: Cabal molar d’entrada del clorur de vinil (recirculat) = 960 mol/h 

 Ɛ = 𝑦𝐴𝑒 ∑
ⱴ𝑖

ⱴ𝐴

𝑛
𝑖=1 = 0.4498 
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Per la pressió total al reactor s’utilitzarà l’equació de Ergun: 

𝑑𝑃

𝑑𝑊
= −

𝛼

2
· (

𝑃

𝑃
𝑃𝑒

) · (1 − Ɛ · 𝑋)         𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.4:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑′𝐸𝑟𝑔𝑢𝑛 

El factor alfa no és constant, a continuació l’equació per al seu càlcul: 

𝛼 =
2 · 𝛽

𝐴 · 𝜌𝑐𝑎𝑡 · (1 − 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡) · 𝑃𝑒
   𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.5:  𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 

 

➔ A: Àrea de pas, secció = 0.95 m2 (diàmetre reactor = 1.1m) 

➔ ρcat: densitat catalitzador = 949 kg/m3 

➔ porositat: 0.45 

Per al paràmetre beta també s’utilitzarà una nova equació que depèn d’altres variables: 

 

𝛽 =
𝐺 · (1 − 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡)

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 · 𝜌𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡3
· [

150 · (1 − 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡) · 𝜇𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
+ 1.75 · 𝐺]            

  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.6: 𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑′𝐸𝑟𝑔𝑢𝑛 

 

➔ Dpartícula: Diàmetre partícula = 0.005 m 

➔ ρentrada: Densitat del gas d’entrada = 1.54 kg/m3 

➔ μmescla: Viscositat de la mescla = 1.15·10-5 kg/m·s 

➔ G: Densitat de flux màssic (kg / (m2·s)) = ρentrada·Q / (A·porositat) 

El cabal volumètric és variable, ja que la reacció és en fase gas i, el volum d’aquests, podria variar 

amb facilitat. 

𝑄 = 𝑄𝑒 · (
𝑃𝑒

𝑃
) · (

𝑇

𝑇𝑒
) · (1 − Ɛ · 𝑋)       𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.7: 𝐶à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚è𝑡𝑟𝑖𝑐 

 

On Qe = Fae /Cae (m3/h) 

Una vegada determinades les dues equacions diferencials (conversió envers massa de 

catalitzador i pressió envers massa de catalitzador) i els components de cada una d’elles es 
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procedeix a determinar tots els paràmetres per a una determinada massa de catalitzador 

mitjançant, en el nostre cas, el programa “Polymath”.  

S’obté que, per tal d’obtenir una conversió X = 98.5% la massa de catalitzador que caldrà utilitzar 

és W = 721 Kg de HgCl2.  

Com just s’acaba d’indicar, els 721 Kg són de clorur de mercuri (II) però cal tenir en compte que 

el catalitzador anirà sobre un suport de carbó actiu. El percentatge en massa del catalitzador 

respecte la massa total de catalitzador + carbó actiu serà del 10%, així doncs, per saber la massa 

total que cal utilitzar haurem de multiplicar per 10 el valor de W obtingut. 

721 𝑘𝑔 𝐻𝑔𝐶𝑙2 ·
100 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

10 𝑘𝑔 𝐻𝑔𝐶𝑙2
= 7210 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 (𝑐𝑎𝑟𝑏ó 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢 + 𝐻𝑔𝐶𝑙2) 

Ara cal procedir al càlcul del volum necessari del reactor per tal de contenir aquesta massa de 

catalitzador i obtenir el nostre producte clorur de vinil amb la conversió estipulada. 

Conseqüentment, podrem també calcular la pèrdua de càrrega total tenint en compte tot el què 

contindrà el reactor. 

 

𝑉 =
𝑊 · 10

𝜌𝑐𝑎𝑡 · (1 − 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡)
=

7210 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑐𝑎𝑡

949 
𝑘𝑔 𝑐𝑎𝑡

𝑚3 · (1 − 0.4)
= 12.66 𝑚3    

     𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.8:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

Per tant, el volum necessari per tal de complaure les necessitats és de 12.66 m3. 

A continuació es calcularà la pèrdua de càrrega total al llarg del reactor. 

Per W = 7210 kg → Pfinal = 1.45 ;   Per tant, ∆P = 1.5 – 1.45 = 0.05 atm 

 

11.1.1.1 Codi POLYMATH 
 

El codi de polymath per al càlcul del volum del reactor i la massa de catalitzador és el següent: 

d(X)/d(W) = rate / Fae 
W(0) = 0 # grams 
W(f) = 721000 # grams 
X(0) = 0 
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# PRESSIÓ 
d(P)/d(W) = raf 
raf = -alfa/2 * (Pe / (P / Pe)) * (1 - E * X) 
P(0) = 1.5 # atm 
 
# Equació velocitat 
rate = -ra 
ra = -(Kr * KH * KA * PH * PA) / ((1 + KH * PH + PV * KV) * (1 + KA * PA)) # mol/h*g cat 
 
PA = CA * R * T 
PH = CH * R * T 
PV = CV * R * T 
 
# constants cinètiques a 120ºC 
Kr = exp(15.71 - 11.2 / (1.987e-3 * T)) # mol/h*g catQ / area 
KA = 0.17 # atm-1 
KH = exp(-1.05 + 1.87 / (1.987e-3 * T)) # atm-1 
KV = exp(-2.7 + 3.2 / (1.987e-3 * T)) # atm-1 
 
# ########DADES########### 
# DADES generals 
yae = 0.4498 
Pe = 1.5 # atm 
Fae = 41250 # mol/h 
FjH = 49500 # mol/h 
Fve = 960 
E = yae 
R = 0.082 / 1000 # atm m3/mol K 
T = 393 # K 
 
# DADES Pressió  
densGAS = 1.54 # kg/m3 #densitat mescla gasosa 
u = Q / (area * porositat) # m/s              #velocitat fluid 
Dp = 0.005 # metres 
AlsadaCAT = 0.004 # metres 
porositat = 0.4 
viscGAS = 0.0000115 # kg/m*s 
area = 3.14 * 0.55 ^ 2 # m2 
densCAT = 450 * 1000 # g/m3 
 
# Equacions no diferencials 
Ccompclau = (yae * Pe) / (R * T) 
alfa = 2 * beta / (area * 5440 * 1000 * (1 - porositat) * Pe * 101300) # g-1 
beta = (G * ((1 - porositat) / (densGAS * Dp * porositat ^ 3)) * ((150 * (1 - porositat) * viscGAS / 
Dp) + 1.75 * G)) # pa/m 
G = densGAS * u 
Qe = Fae / (Ccompclau * 3600) # m3/s 
Q = Qe * (Pe / P) * (1 - E * X) # m3/s 
 
# Presions parcials 
CH = ((Ccompclau * ((FjH * 1.2 / Fae) - X)) / (1 - E * X)) * (P / Pe) # atm 
CA = ((Ccompclau * ((Fae / Fae) - X)) / (1 - E * X)) * (P / Pe) # atm 
CV = ((Ccompclau * ((Fve / Fae) + X)) / (1 - E * X)) * (P / Pe) 
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Comencem doncs, amb el disseny del rector per tal de poder bescanviar el calor generat, és a 

dir, el sistema del reactor que funcionaria com un bescanviador de calor (el sistema de 

refrigeració, el nombre de tubs, etc.). 

11.1.2 Sistema de refrigeració  
 

Primer de tot cal saber el calor que es genera en la reacció. Per a realitzar el càlcul ens basarem 

en la informació de patents on es diu que es generen 26000 calories per mol generat de clorur 

de vinil. Tenint en compte que el nostre component clau és l’acetilè i que el cabal d’entrada és 

de 41250 mols/h, si ho multipliquem per la conversió, podrem saber els mols/h que es formen 

de clorur de vinil i, per tant, la calor generada per hora. 

Molt important tenir en compte que, per facilitar el bescanvi d’energia del reactor, s’utilitzaran 

3 reactors en sèrie, així doncs, es veurà que quan es calculi la calor generada es dividirà entre 

tres. 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑑𝑎 = ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó · 𝐹𝐶𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.9:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó 

 

𝑄𝑝𝑟𝑑𝑜𝑢𝑖𝑡 =
2600 

𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑙

· 41250 ∗ 0.985 
𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑙

ℎ
3

= 352137500 𝑐𝑎𝑙/ℎ 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 = 352137500
𝑐𝑎𝑙

ℎ
·

4.1868 𝐽

1𝑐𝑎𝑙
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 409535.91 

𝐽

𝑠
 

 

Per tal d’aconseguir contrarestar aquesta energia i poder mantenir el reactor a temperatura 

constant es seguirà el mètode de Kern[3] amb algunes petites variacions que anirem veient al 

llarg del procés. 

El primer pas és decidir què circularà per tubs i què circularà per la carcassa, així com el salt 

tèrmic i el sentit del cabal de refrigerant. 
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Taula 11.1 Paràmetres del sistema de refrigeració. 

 

 

S’ha decidit que la circulació es realitzi en paral·lel. Tenint en compte que al principi és on més 

es produirà la reacció, degut a les altes concentracions de reactius, una circulació en paral·lel 

farà que el tram més fred de refrigerant coincideixi amb la part més exotèrmica, per lo qual, serà 

més efectiu. A continuació, es podrà calcular quin és, doncs, el cabal de refrigerant necessari per 

a realitzar el bescanvi d’energia. 

 

𝑄 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 → 𝑚 =
409535.91 (

𝐽
𝑠)

4.18 (
𝐽

𝑔 · ᵒ𝐶
) · 10 (ᵒ𝐶)

= 9797.51 (
𝑔

𝑠
) = 9.798 (

𝑘𝑔

ℎ
) 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.10:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡 

 

Seguirem amb el càlcul de la DTML: 

 

Figura 11.1. Representació aproximada de la temperatura del reactor i del fluid refrigerant al llarg del sistema. 

 

  𝐷𝑇𝑀𝐿 =
(120−20)−(120−30)

ln(
120−20

120−30
)

= 94.91 ᵒ𝐶 

 

 Tentrada (ᵒC) Tsortida (ᵒC) ∆T (ᵒC) 

Tubs: reacció 120 120 0 

Carcassa: aigua (refrigerant) 20 30 10 
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Un altre paràmetre que cal designar és el nombre de passos per tubs (nt) i el nombre de passos 

per carcassa (ns). Finalment, la última iteració s’ha realitzat amb 8 passos per tubs i 1 pas per 

carcassa. 

Per seguir amb el mètode de Kern és necessari suposar un coeficient de transferència de calor 

U (W/m2·ᵒC). La última iteració realitzada ha estat la següent: 

𝑈 = 15
𝑊

𝑚2 · ᵒ𝐶
 

 

Amb això es pot procedir al càlcul de l’àrea de bescanvi necessària: 

𝐴 =
𝑄

𝑈 ∗ 𝐷𝑇𝑀𝐿
=

409535.91 (
𝐽
𝑠

)

15 (
𝑊

𝑚2 · ᵒ𝐶
) · 94.91 (ᵒ𝐶)

= 287.66 𝑚2 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

Les característiques dels tubs on es produirà la reacció és la següent: 

 

Taula 11.2. Dimensions tubs. 

Dimensions tubs 

Diàmetre extern "DE" (m) 0.0635 

Gruix (m) 0.003 

Diàmetre intern "DI" (m) 0.0575 

Longitud tubs "L" (m) 6.35 

Longitud pels capçals (m) 6.3 

  

Calculant, doncs, l’àrea de bescanvi d’un sol tub i coneixent l’àrea de bescanvi total, podrem 

saber quin és el nombre de tubs que permet realitzar aquest bescanvi. 

𝐴1 𝑡𝑢𝑏 = 𝜋 · 𝐷𝐸 · 𝐿 = 𝜋 · 0.0635 𝑚 ∗ 6.35 𝑚 = 1.267 𝑚2 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑠 =
𝐴

𝐴1 𝑡𝑢𝑏
=

287.66 𝑚2

1.267 𝑚2
= 227.08 → 228 𝑡𝑢𝑏𝑠  
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Tot i així, aquest no és el nombre de tubs que s’utilitzaran per dissenyar el bescanviador. 

Recordem que el volum obtingut ha estat de 12.66 m3, que dividit entre el nombre de reactors 

que tenim s’obté un volum de 4.22m3 per reactor.  

Per obtenir el volum necessari per a realitzar la reacció amb la conversió i condicions necessàries 

es calcularà el volum ocupat per 1 tub i els tubs necessaris per arribar a 4.22m3. 

𝑉1 𝑡𝑢𝑏 = 𝜋 · (
𝐷𝐼

2

4
) · 𝐿 = 𝜋 ·

0.05752

4
· 6.35 = 0.01649 𝑚3 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑠 =
4.2 𝑚3

0.016849 𝑚3
= 255.93 → 256 𝑡𝑢𝑏𝑠 

 

Per tal de satisfer les dos necessitats s’escollirà el número de tubs més gran, per tant, seran 

necessaris 256 tubs. Amb aquests valors definits podem calcular la velocitat dels gasos dins els 

tubs: 

𝑣𝑡 =
𝑚𝑡

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 · 𝐴𝑝𝑎𝑠 1 𝑡𝑢𝑏 · 𝑁𝑡𝑝
 

 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.12:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑠 𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑠 

On: 

- mt: cabal màssic del fluid per tubs = 0.272 kg/s 

- ρfluid: densitat del fluid per tubs = 1.343 kg/m3 

- Apas 1 tub: àrea de pas d’un tub  

𝐴𝑝𝑎𝑠 1 𝑡𝑢𝑏 =
𝜋

4
· 𝐷𝐼

2 =
𝜋

4
· (0.0575 𝑚)2 = 2.597 · 10−3  𝑚2 

 

- Ntp: nombre de tubs per pas  

𝑁𝑡𝑝 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑠
=

256

8
= 32 
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Per tant, l’equació de velocitat queda: 

𝑣𝑡 =
𝑚𝑡

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 · 𝐴𝑝𝑎𝑠 1 𝑡𝑢𝑏 · 𝑁𝑡𝑝
=

0.272 
𝑘𝑔
𝑠

1.343
𝑘𝑔
𝑚3 · 2.597 · 10−3  𝑚2 · 32

= 2.438 𝑚/𝑠 

No està dins el rang de velocitats típiques, es queda una mica curta. La solució seria utilitzar més 

número de passos per tubs, de tal manera que disminuiria el nombre de tubs que caldria posar 

per pas. Al dossier utilitzat com a guia pel mètode de Kern no hi havia la possibilitat de treballar 

amb un nombre de pas per tubs major de 8.  

El següent pas és el càlcul del pitch. Aquest paràmetre determina la distribució dels tubs i és la 

distància entre els centres de dos tubs consecutius. Per al nostre cas s’escull pitch triangular i el 

valor d’aquest, és el següent: 

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 1.25 · 𝐷𝐸 = 1.25 · 0.0635 = 0.079375 𝑚 

Amb el pitch conegut, es pot calcular el diàmetre de tot aquest conjunt de tubs mitjançant la 

següent equació: 

𝐷𝑏 = 𝐷𝐸 · (
𝑁𝑡

𝑘1
)

1

𝑛1    

 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.13:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑠 

On: 

- DE: diàmetre extern = 0.0635 m. 

- Nt: nombre de tubs = 256. 

- k1 i n1: paràmetres extrets de la següent taula. 

 

Taula 11.3. Valor paràmetres per al càlcul del diàmetre del feix de tubs. 
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𝐷𝑏 = 0.0635 𝑚 · (
256 𝑡𝑢𝑏𝑠

0.0365
)

1
2.675

= 1.74 𝑚 

Finalment, caldrà determinar quin és el tipus de capçal pel bescanviador. En aquest cas, el capçal 

serà de tipus P (Outside Packed Heads). Mitjançant la següent figura s’obtindrà el diàmetre de 

carcassa final. 

 

Figura 11.2. Diferència entre el diàmetre de la carcassa i el diàmetre de tubs segons el capçal. 

 

Així doncs, el diàmetre de carcassa (Ds) resulta:  Ds = 1.74 m + 0.04 m = 1.78 m. 

Una vegada conegut el diàmetre de la carcassa, s’ha de calcular la relació entre la longitud dels 

tubs i aquest últim paràmetre calculat. 

𝐿

𝐷𝑠
=

6.35 𝑚

1.78 𝑚
= 3.54  

Tenint en compte que la relació L/D ideal estaria entre 4 i 6 i que, pel coeficient de transferència 

obtingut i les condicions de treball no era possible escollir millors dimensions pel bescanviador 

(per tal d’entrar dins els rangs ideals de velocitat, L/D... Caldria utilitzar unes mides que no serien 

pròpies de la realitat), s’accepta com a suficient aquesta relació.  

Per últim, es determina el número de pantalles deflectores necessàries pel reactor (afavoriran 

la transferència de calor). S’utilitzarà la següent equació: 
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𝑁𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 =
𝐿

𝐼𝑏
− 1 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.14:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

On: 

- L: longitud dels tubs (traurem la part dels capçals) = 6.3m 

- Ib: espaiat entre pantalles. Aquest paràmetre sol oscil·lar entre 0.2 i 1 pel diàmetre 

de la carcassa, sent 0.3-0.5 el rang òptim. En aquest cas s’utilitza un espaiat de 0.3 

pel diàmetre de la carcassa. 

 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 =
𝐿

𝐼𝑏
− 1 =

6.3 𝑚

0.3 ∗ 1.78 𝑚
− 1 = 10.8 → 11 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 

 

Un altre paràmetre que determinar les característiques geomètriques de les pantalles 

deflectores és l’alçada lliure de la pantalla o buffle cut, que és l’espai que queda entre la pantalla 

i la carcassa. Els paràmetres òptims acostumen a ser entre un 20 i un 25% del diàmetre de 

carcassa. En el nostre cas s’ha seleccionat un buffle cut del 25% del diàmetre de carcassa.  

 

11.1.3 Càlcul teòric del coeficient de transferència de calor U 
 

Tenint en compte que el valor de U = 15 W/m2·ᵒC era una suposició, es procedirà al càlcul teòric 

del coeficient de transferència de calor per mitjà de correlacions que es podran trobar a la 

bibliografia.  

 

• Càlcul del coeficient global de transferència de calor (U): 

 

➔ El primer pas és determinar el coeficient de convenció dels tubs. Per al seu càlcul, cal 

determinar un seguit de paràmetres previs: 
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- Àrea de pas d’un tub: 

Aquest paràmetre ja ha estat calculat anteriorment →  𝐴𝑝𝑎𝑠 1 𝑡𝑢𝑏 = 2.597 · 10−3  𝑚2 

 

- Àrea de pas de tots els tubs: 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑡
= 𝑁𝑡 ·

𝐴𝑝𝑎𝑠 1 𝑡𝑢𝑏

𝑛𝑝𝑡
= 256 ·

2.597 · 10−3 𝑚2

8
= 0.083 𝑚2 

- Diàmetre equivalent: 

𝐷𝑒𝑞 = 𝐷𝐼 = 0.0575 𝑚 

 

- Cabal màssic per unitat d’àrea: densitat de flux màssic 

𝐺𝑡𝑢𝑏 =
𝑚𝑡

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑡

=
0.272

𝑘𝑔
ℎ

0.083 𝑚2
= 3.275 

𝑘𝑔

𝑚2
· ℎ 

 

- Número de Reynolds i Prandtl 

𝑅𝑒𝑡 =
𝐷𝐼 · 𝐺𝑡𝑢𝑏

𝜇
=

(0.0575 𝑚 · 3.275
𝑘𝑔
𝑚2)

1.44 · 10−5 𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 13053.906 

𝑃𝑟𝑡 =
𝐶𝑝·𝜇

𝑘
=

1101.89
𝐽

𝑘𝑔 · º𝐶
 · 1.44 · 10−5 𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠

0.0222
𝑊

𝑚 · º𝐶

= 0.716 

 

- Factor de transferència de calor  

𝑗ℎ = 0.027 · 𝑅𝑒𝑡
−0.2 = 0.027 · 13053.906−0.2 = 0.004 
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- Coeficient individual de transmissió de calor pels tub 

ℎ𝑡 =
𝑗ℎ · 𝑅𝑒𝑡 · 𝑃𝑟𝑡

0.33 · (
𝜇

𝜇𝑤
)

0.14
· 𝑘

𝐷𝐼
 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 15:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑢𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑠 

 

Es considerarà que el factor (μ/μw) = 1 (no hi ha efecte de la variació de la viscositat amb la 

temperatura. 

ℎ𝑡 =
0.004 · 13053.906 · 0.7160.33 · 1 · 0.0222

𝑊
𝑚 · º𝐶

0.0575 𝑚 
= 18.316

𝑊

𝑚2 · º𝐶
 

 

➔ A continuació, cal determinar el coeficient  individual de transmissió de calor per la 

carcassa. Per al seu càlcul, cal determinar un seguit de paràmetres previs: 

 

- Àrea transversal de la carcassa 

𝐴𝑆𝑇 =
𝐼𝐵 · 𝐷𝑆 · (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ − 𝐷𝐸)

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ · 𝑛𝑝𝑠
=

0.534 𝑚 · 1.78 𝑚 · (0.079 𝑚 − 0.0575 𝑚)

0.079 𝑚 · 1
= 0.19 𝑚2 

 

- Cabal màssic per unitat d’àrea i velocitat del fluid de carcassa 

𝐺𝑆 =
𝑀𝑆

𝐴𝑆𝑇
=

9.798
𝑘𝑔
𝑠

0.19 𝑚2
= 51.55

𝑘𝑔

𝑚2 · 𝑠
 

𝑣𝑠 =
𝑀𝑆

𝐴𝑆𝑇 · 𝜌𝑆
=

9.798
𝑘𝑔
𝑠

0.19 𝑚2 · 1000
𝑘𝑔
𝑚3

= 0.0515
𝑚

𝑠
 

- Diàmetre equivalent de carcassa  

𝐷𝑒𝑞 =
1.1

𝐷𝐸

· (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ2 − 0.917 · 𝐷𝐸
2) =

1.1

0.0635 𝑚
· ((0.079 𝑚)2 − 0.917 · (0.635 𝑚)2) = 0.045 𝑚 

- Número de Reynolds i Prandtl 
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𝑅𝑒𝑆 =
𝐷𝑒𝑞 · 𝐺𝑆

𝜇𝑆
=

(0.045 𝑚 · 51.55
𝑘𝑔
𝑚2)

9.3 · 10−4 𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 2499.07 

𝑃𝑟𝑡 =
𝐶𝑝·𝜇

𝑘
=

4180
𝐽

𝑘𝑔 · º𝐶
 · 9.3 · 10−4 𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠

0.58 
𝑊

𝑚 · º𝐶

= 6.7 

 

- Factor de transferència de calor 

El valor de jh s’obté de la lectura gràfica de la Figura 25 del Dossier 3, on es representa jh respecte 

al Res en funció del baffle cut. 

 

 

Figura 11.3. Factor de transferència de calor respecte el número de Reynolds i el Baffle Cut. 

 

S’obté que jh = 0.008. 

- Coeficient individual de transmissió de calor costat carcassa 

ℎ𝑆 =
𝑗ℎ · 𝑅𝑒𝑆 · 𝑃𝑟0.33 · (

𝜇
𝜇𝑤

)
0.14

· 𝑘

𝐷𝑒𝑞
 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.16:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑢𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 



  Capítol 11. Manual de càlculs 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 22 
 

Es considerarà que el factor (μ/μw) = 1 (no hi ha efecte de la variació de la viscositat amb la 

temperatura. 

ℎ𝑡 =
0.008 · 2499.07 · 6.70.33 · 1 · 0.58

𝑊
𝑚 · º𝐶

0.045 𝑚 
= 481.83

𝑊

𝑚2 · º𝐶
 

  

➔ hr (factor embrutiment de la carcassa): El valor típic per aquest tipus de gas pot anar de 

3000 fins a 6000 W/m2·ºC. S’escollirà el valor més desfavorable hr = 3000 W/m2·ºC. 

 

➔ Rt (factor embrutiment dels tubs): El valor típic de l’aigua és de 5000 W/m2·ºC. 

 

➔ kmaterial (conductivitat tèrmica del material que separa els dos fluids): En aquest cas, s’ha 

escollit Hastelloy C276 com a material pels tubs. El seu valor és k = 12.5 W/m·ºC. 

 

Finalment, ja es pot procedir a calcular el coeficient global de transferència de calor del reactor. 

1

𝑈𝑅
=

1

ℎ𝑆
+

1

ℎ𝑟
+

𝐷𝐸 · ln (
𝐷𝐸
𝐷𝐼

)

2 · 𝑘
+

𝐷𝐸

𝐷𝐼
·

1

𝑅𝑡
+

𝐷𝐸

𝐷𝐼
·

1

ℎ𝑡
 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.17:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

1

𝑈𝑅
=

1

481.83 W/m2 · ºC
+

1

3000 W/m2 · ºC
+

0.0635 𝑚 · ln (
0.0635 𝑚
0.0575 𝑚

)

2 · 12.5 W/m · ºC
+

0.0635 𝑚

0.0575 𝑚

·
1

5000 W/m2 · ºC
+

0.0635 𝑚

0.0575 𝑚
·

1

18.316 W/m2 · ºC
 

𝑈𝑅 = 17.39 W/m2 · ºC 

El valor del coeficient representa, aproximadament, un 16% del valor suposat. El coeficient que 

s’ha calculat ha de ser igual o major (preferiblement) en un valor màxim al voltant del 15% del 

suposat, per tant, es dóna com a vàlid. 
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• Càlcul de les pèrdues de pressió 

 

➔ Costat dels tubs 

Tenint en compte que el sistema és considerat isoterm, l’equació necessària per al càlcul de la 

pèrdua de pressió és: 

∆𝑃𝑡 = 8 · 𝑗𝑓 ·
𝜌·𝑣𝑡

2

2
· (

𝐿

𝐷𝐼
)   

 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.18:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑎𝑙𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑠 

 

Tots els paràmetres són coneguts excepte el factor “jf” que serà calculat mitjançant la figura 24 

del Dossier 3 a partir del número de Reynolds. 

 

Figura 11.4. Gràfic necessari pel càlcul del factor “jf”. 

 

D’aquest gràfic s’extreu que jf = 0.0045. 

∆𝑃𝑡 = 8 · 𝑗𝑓 ·
𝜌 · 𝑣𝑡

2

2
· (

𝐿

𝐷𝐼
) = 8 · 0.0045 ·

1.343
𝑘𝑔
𝑚3 · (2.44

𝑚
𝑠 )

2

2
· (

6.3𝑚

0.0575𝑚
) = 15.745 𝑁/𝑚2 

 

Aquest valor equival a 1,5·10-2 atmosferes. 
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➔ Costat de la carcassa 

∆𝑃𝑠 = 𝑛𝑠 · 8 · 𝑗𝑓 ·
𝜌 · 𝑣𝑐

2

2
· (

𝐷𝑠

𝐷𝑒𝑞
) · (

𝐿

𝐼𝐵
) · (

𝜇

𝜇𝑤
)

−0.14

 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.19:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑠𝑎 

 

Tots els paràmetres són coneguts excepte el factor “jf” que es calcularà mitjançant la figura 26 

del Dossier 3 a partir del número de Reynolds i del percentatge de baffle cut. 

 

 

Figura 11.5. Gràfic necessari per al càlcul del factor “jf”. 

 

D’aquest gràfic s’obté que jf = 0.052  

 

∆𝑃𝑠 = 𝑛𝑠 · 8 · 𝑗𝑓 ·
𝜌 · 𝑣𝑐

2

2
· (

𝐷𝑠

𝐷𝑒𝑞

) · (
𝐿

𝐼𝐵

) · (
𝜇

𝜇𝑤

)
−0.14

= 1 · 8 · 0.052 ·
1000

𝑘𝑔
𝑚3 · 0.0515

𝑚
𝑠

2
· (

1.78 𝑚

0.045 𝑚
) · (

6.3 𝑚

0.534 𝑚
) · 1 = 257.406 𝑁/𝑚2 
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11.2 DISSENY DELS TANCS D’EMMAGATZEMATGE 
 

A la planta de producció de clorur de vinil és necessari emmagatzemar part del producte 

generat, residus i subproductes. Aquest emmagatzematge ha de complir les normatives que 

obliguen a seguir diferents codis i criteris de disseny dels tancs. 

 

11.2.1 Criteris de disseny 
 

Els tancs d’emmagatzematge seran dissenyats segons el que està especificat en les ITC-MIE-APQ 

i tenint en compte el que hi ha explicat al “Capítol 5. Seguretat e higiene”. També es tindrà en 

compte el codi ASME (American Society of MechanicalEngineers)[4]. 

Tots els tancs d’emmagatzematge seran dissenyats amb cos cilíndric i tant el fons superior com 

l’inferior seran toriesfèrics. Els tancs d’emmagatzematge de producte i subproducte tindran 

ambdós fons toriesfèrics perquè contenen gas liquat i és la manera estàndard en la que 

s’emmagatzema aquests tipus de substàncies 

En aquesta planta es necessitarà un nombre molt baix de tancs, per lo qual, es necessitarà menys 

instrumentació, elements susceptibles a fallar, etc. A més a més, farà falta menys manteniment. 

Es tindran en compte les següents condicions de treball: 

• Stock: 

Per l’emmagatzematge del producte es tindrà un stock de 3-4 dies. Es doblaran els tancs per així 

treballar simultàniament, mentre un tanc s’omple, l’altre es buida. 

• Venteig: 

Tot recipient d’emmagatzematge haurà de disposar de sistemes de venteig per preveure la 

deformació del mateix com a conseqüència de l’omplerta de tancs, buidatge o canvis de 

temperatura de l’ambient. 
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• Cubetes de retenció: 

S’hauran de dissenyar les cubetes en les que s’aniran depositant els recipients 

d’emmagatzematge. Aquestes cubetes serviran per poder contenir possibles vessaments. Degut 

a les característiques dels compostos alguns podran col·locar-se a la mateixa cubeta, però 

d’altres no. Per realitzar-ho es seguiran les pautes de les diferents ITC-MIE-APQ. 

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

que cada fila de recipients tingui adjacent una via d’accés que permeti la intervenció de la 

brigada contra incendis. 

El fons de la cubeta tindrà un determinat pendent, de manera que tot el producte que vessi vagi 

ràpidament cap a una zona de la cubeta lo més allunyada possible de la projecció dels recipients. 

 

11.2.2 Disseny mecànic (Codi ASME) 
 

Existeixen diverses normes que són d’aplicació, però, la norma més reconeguda 

internacionalment i d’ús comú és la Sección VIII División 1 “PressureVessels” del codi ASME. 

Aquesta norma afecta al disseny, la selecció de materials, la fabricació, la inspecció, les proves, 

els criteris d’aprovació i la documentació resultant de les diferents etapes que cal seguir. 

El criteri de disseny utilitzat per la Sección VIII División 1 estableix que el gruix de la paret d’un 

recipient a pressió, ha de ser tal, que les tensions generades per la pressió no excedeixin el valor 

de la tensió admissible del material. 

 

• Pressió d’operació (Po) i Pressió de Disseny (P) 

La pressió d’operació (Po) és la pressió de treball de l’equip sempre que aquest treballi en 

condicions normals, sense cap tipus de problema. 
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La pressió de disseny, d’altra banda, és el valor que s’ha d’utilitzar en les equacions per al càlcul 

de les parts constitutives dels recipients sotmesos a pressió i es diferencia de la pressió 

d’operació perquè se li afegeix un factor de seguretat. 

La pressió de disseny es pot determinar mitjançant l’equació 11.1 que té en compte la regla de 

Repsol, utilitzant el valor de pressió més alt obtingut:  

𝑃 = 𝑃𝑜 · 1.1     𝑜     𝑃 = 𝑃𝑜 + 1.75     

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.20:  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 

  

• Temperatura d’operació (To) i temperatura de disseny (T) 

Seguint els mateixos criteris que per la pressió, es calcula la temperatura de disseny amb 

l’equació 11.2, on se li afegeixen 15ᵒC a la temperatura d’operació per motius de seguretat. 

𝑇(ᵒ𝐶) = 𝑇𝑜 (ᵒ𝐶) + 15 ᵒ𝐶 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.21:  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó 

  

• Esforç de Disseny de la Tensió (S) 

Aquest és el valor màxim al que es pot sotmetre un material que forma part d’un recipient a 

pressió en condicions normals d’operació. El seu valor és, aproximadament, el 25% de l’esforç 

últim a la tensió del material en qüestió, que variarà en funció del material i la temperatura, com 

es mostra a la taula 11.4: 
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Taula 11.4 Valors de l’esforç de disseny per a diferents temperatures segons el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eficiència de les Soldadures (E) 

Generalment, els equips consten de diverses làmines unides per una soldadura. Es pot definir 

l’eficiència de les soldadures com el grau de confiança que es pot tenir d’elles. A la taula 11.5 es 

mostraran les eficiències de cada tipus de soldadura segons el radiografiat. 

Taula 11.5. Valors d’E. 

 

 

 

 

• Gruix extra per corrosió (C1) 

S’ha de preveure un gruix suficient per tota la vida útil planificada per recipients sotmesos a 

pèrdua de gruix per corrosió, erosió o abrasió mecànica. El gruix, per corrosió, no requereix ser 

igual en totes les parts del recipient, depèn de les zones on es pot produir corrosió amb més 

facilitat. Normalment, el valor oscil·la entre 1 i 6 mm. 
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• Factor M 

Es tracta d’un factor adimensional que s’aplica als capçals toriesfèrics dels recipients i es la 

relació entre el radi esfèric interior (L) i el radi intern (r). 

 

 

 

 

Figura 11.6. Capçal toriesfèric. 

 

Per obtenir el radi del fons toriesfèric s’utilitzarà la calculadora de fons de l’empresa Horfasa[5], 

on caldrà introduir el diàmetre exterior del cilindre. Es pot observar un exemple en la següent 

figura.  

 

Figura 11.7. Calculadora de fons KLOPPER de l’empresa Horfasa. 
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Una vegada s’obté la relació entre L i r, es pot extreure el valor del factor M mitjançant la següent 

taula. 

Taula 11.6. Valors del factor M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Càlcul del gruix 

Una vegada s’ha definit cada un dels termes, es pot procedir a calcular el gruix del recipient. Per 

recipients cilíndrics cal aplicar l’equació 11.3: 

𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =  
𝑃·𝑅

𝑆·𝐸−0.6·𝑃
+ 𝐶1       𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.22:  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 

On: 

- tcilindre  = gruix mínim de la paret (m). 

- P = pressió interna de disseny (Pa). 

- R = radi intern del recipient (m). 

- S = esforç màxim admissible (Pa). 

- C1 = gruix extra per corrosió (m). 

- E = eficiència de la soldadura. 
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Pels capçals és típic utilitzar planxes de major gruix per compensar la possible reducció de gruix 

durant el procés de fabricació. Aquest gruix es coneix com a tolerància a la fabricació (C2) i 

acostuma a ser un 10% del gruix obtingut. 

Es distingeixen diversos tipus de capçals. Per capçals toriesfèrics l’equació que cal aplicar és la 

següent: 

𝑡𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 =
𝑃·𝐿·𝑀

2·𝑆·𝐸−0.2·𝑃
+ 𝐶1 + 𝐶2        𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.23:  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 

 

On: 

- tcapçal = gruix mínim del capçal (m). 

- P = pressió interna de disseny (Pa). 

- L = radi esfèric interior (m). 

- S = esforç màxim admissible (Pa). 

- C1 = gruix extra per corrosió (m). 

- C2 = Tolerància a la corrosió (m). 

- E = eficiència de la soldadura. 

 

• Càlcul del pes de l’equip 

El pes de l’equip serà el resultat de sumar tots els seus components i variarà en funció de la 

densitat del material. En cas d’un recipient cilíndric amb capçals toriesfèrics les equacions 

adients són: 

𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =  𝜋 · 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 · ((
𝐷𝑒

2
)

2

− (
𝐷𝑖

2
)

2

) · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑀𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 = 0.0842 · 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒

2 · 𝑡𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 = 𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 + 2 · 𝑀𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.24:  𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑙 𝑐à𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑐 
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Per conèixer el pes de l’equip en operació, caldrà sumar el seu contingut: 

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡 = 𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 + (𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 · 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑) 

 

• Elecció del material 

Els materials utilitzats han d’escollir-se tenint en compte l’ús al que estan destinats i s’han de 

seguir uns criteris econòmics. Els criteris més importants que calen seguir per escollir un material 

són: 

- Propietats mecàniques 

- Propietats físiques 

- Estabilitat a la corrosió 

- Preu 

 

11.2.3 Emmagatzematge del clorur de vinil 
 

L’emmagatzematge del clorur de vinil es produirà en un tanc cilíndric amb ambdós fons de tipus 

toriesfèric, fabricat amb acer inoxidable 316L. 

 

11.2.3.1 Capacitat de l’emmagatzematge 
 

El clorur de vinil és el producte d’interès de la planta, s’obté amb una puresa de més del 99.99% 

essent la principal impuresa clorur d’hidrogen. Per dimensionar el tanc d’emmagatzematge ens 

fixarem en els requeriments del corrent 16 de 2291.67 kg/h o 2.57 m3/h. 

S’establirà un stock del producte de 3 dies, així doncs, la capacitat a emmagatzemar és la 

següent: 

2.57 
𝑚3

ℎ
·

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
· 3 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 185.04 𝑚3 
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11.2.3.2 Dimensions 
 

El càlcul de les dimensions del tanc es faran seguint les següents expressions mencionades a 

l’apartat 11.2.1 Criteris de disseny: 

𝑉𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 = 185 𝑚3 

Tenint en compte que la relació L/D = 1.5, es començarà per calcular el diàmetre del tanc. 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 185 𝑚3 = 𝜋 ·
𝐷𝑖𝑛𝑡

2

4
· 𝑙 =

1.5

4
· 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

3     →     𝐷𝑖𝑛𝑡 = 5.395 𝑚 = 5.4 𝑚 

Es calcula amb la calculadora de fons Klopper el volum dels dos fons que acompanyaran aquest 

cos cilíndric: 

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 = 15.75 𝑚3 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 185 + 2 · 15.75 = 216.5 𝑚3 ≈ 217 m3 

Per tal de realitzar el sobre dimensionament del tanc (en un 20%), s’augmentarà el volum del 

cos cilíndric, ja que aquest influeix en el volum dels fons que cal dissenyar. Caldrà tornar a 

calcular el diàmetre necessari per al dimensionament del tanc i utilitzar de nou la calculadora de 

fons Klopper per determinar les dimensions dels fons toriesfèrics. 

Les noves dimensions del tanc, doncs, són: 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 185 · 1.2 = 222 𝑚3 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 222 𝑚3 = 𝜋 ·
𝐷𝑖𝑛𝑡

2

4
· 𝑙 =

1.5

4
· 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

3     →     𝐷𝑖𝑛𝑡 = 5.733 ≈ 5.75 𝑚 

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 = 19.01 𝑚3 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 222 𝑚3 + 2 · 19.01 𝑚3 = 260.02 𝑚3 

Al igual que s’ha utilitzat la calculadora de fons Klopper per determinar el volum dels fons 

toriesfèrics, s’utilitzarà aquesta eina per al càlcul de l’alçada del fons, com veurem a continuació: 

 

 

𝐻𝑓𝑜𝑛𝑠 = 1.11 𝑚 

𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 1.5 · 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 1.5 · 5.75 𝑚 = 8.625 𝑚 
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𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 + 2 · 𝐻𝑓𝑜𝑛𝑠 = 8.1 + 2 · 1.11 = 10.32 𝑚 

On: 

Dint: diàmetre interior del tanc (m) 

 

11.2.3.3 Disseny mecànic 
 

Per al càlcul del gruix del tanc s’utilitzarà el codi ASME, explicat en l’apartat 11.2.2 Disseny 

mecànic. A continuació, les equacions i una taula on es resumiran els paràmetres de disseny 

necessaris per realitzar el càlcul: 

𝑃 = 9 + 1.75 = 10.75 𝑎𝑡𝑚 

𝑇 = 28 + 15 = 43 º𝐶 

Límit elàstic (S) → Tenint en compte que s’utilitzarà acer inoxidable 316L[6], mirem a la taula i 

extraiem  S = 75419.62 psi ≈75420 psi. 

Factor de soldadura (E): La unió entre les planxes es realitzat en equips mitjançant una 

soldadura. Aquest tram discontinu és el punt on el material queda més dèbil de cara a un 

possible augment de la temperatura o disminució. Per aquest motiu, i segons els punts de 

soldadura, s’ha d’introduir un coeficient que penalitzi la tensió màxima admissible. El coeficient 

seleccionat és E = 0.85. 

Gruix extra per corrosió (C1): Es determina un gruix extra per corrosió per compensar la corrosió 

que patiran els equips. En aquest cas, s’utilitzarà un gruix C1 = 0.002m. 

Factor M: Aquest factor indica la relació entre els dos radis que formen un fons toriesfèric. La 

relació L/r =10, per tant, mirant a la taula 11.7 s’obté M = 1.54. 

 

 

Gruix del tanc (cilindre): 

𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =  
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0.6 · 𝑃
+ 𝐶1 =

1.08 · 106 𝑃𝑎 · 2.875 𝑚

52 · 107𝑃𝑎 · 0.85 − 0.6 · 1.08 · 106 𝑃𝑎
+ 0.002 𝑚 = 0.00904 𝑚 

Aquest valor s’arrodonirà a 0.01m. 
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Gruix del capçal: 

𝑡𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 =
𝑃 · 𝐿 · 𝑀

2 · 𝑆 · 𝐸 − 0.2 · 𝑃
+ 𝐶1 + 𝐶2

=
1.08 · 106𝑃𝑎 · 5.75 𝑚 · 1.54

2 · 52 · 107𝑃𝑎 · 0.85 − 0.2 · 1.08 · 106𝑃𝑎
+ 0.002 𝑚 + 0.00128 𝑚 = 0.0141 𝑚 

Aquest valor s’arrodonirà a 0.015m. 

 

Taula 11.7. Paràmetres calculats del disseny del tanc. 

Paràmetre Valor 

Poperació (atm) 9 

Pdisseny (atm) 10.75 

Toperació (ºC) 28 

Tdisseny (ºC) 43 

S (Pa) 52·107 

E 0.85 

Rcilindre (m) 2.875 

Rfons superior (m) 0.575 

Hcilindre (m) 8.625 

Hcapçals (m) 1.1 

Htotal (m) 10.32 

M 1.54 

L/R fons superior 10 

Vcilindre (m3) 222 

Vfons (m3) 19.01 

Vtotal (m3) 260.02 

tcilindre (m) 0.01 

tfonstoriesfèric(m) 0.015 
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11.2.3.4 Pes de l’equip 
 

𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =  𝜋 · 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 · ((
𝐷𝑒

2
)

2

− (
𝐷𝑖

2
)

2

) · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

= 𝜋 · 8.625 𝑚 · ((
5.77 𝑚

2
)

2

− (
5.75 𝑚

2
)

2

) · 7960
𝑘𝑔

𝑚3
= 12423.52 𝑘𝑔 

𝑀𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 = 0.0842 · 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒

2 · 𝑡𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 0.0842 · (5.75 𝑚)2 · 0.015 𝑚 · 7960
𝑘𝑔

𝑚3

= 332.39 𝑘𝑔 

𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑏𝑢𝑖𝑡 = 𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 + 𝑀𝑐𝑎𝑝ç𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 + 𝑀𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 12423.52 𝑘𝑔 + 2 · 332.39 𝑘𝑔

= 13088.3 𝑘𝑔 

 

Per conèixer el pes de l’equip en operació, caldrà sumar el seu contingut: 

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡 = 𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 + (𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 · 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑) = 13088.3 𝑘𝑔 + (185 𝑚3 · 891.7
𝑘𝑔

𝑚3
)

= 178052.8 𝑘𝑔 = 178 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 

Es tornarà a implementar una taula que contingui els valors més importants de cara a l’aplicació 

d’aquestes últimes equacions: 

Taula 11.8. Paràmetres necessaris pel càlcul màssic dels tancs. 

Paràmetre Valor 

De (m) 5.77 

Di (m) 5.75 

ρinox (kg/m3) 7960 

ρlíquid (kg/m3) 891.7 

Vlíquid (m3) 185 

Mcilindre (kg) 12423.52 

Mcapçal (kg) 332.39 

Moperació (kg) 178052.8 
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A continuació, es calcularà el venteig d’emergència necessari. Per a trobar aquest paràmetre, 

serà necessari el càlcul previ d’altres variables: 

- Àrea humida 

𝐴ℎ = 𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡 · 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 𝜋 · 5.75 𝑚 · 8.625 𝑚 = 155.8 𝑚2 

- Càlcul del calor rebut pel recipient en cas d’incendi 

𝑄 = 139.7 · 𝐹 · 𝐴ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
0.82 · 103 = 139.7 · 0.5 · 155.8 𝑚2 · 103 = 4.386 · 106  

𝐾𝐽

ℎ
 

- Capacitat de venteig 

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑 =

𝑄

𝐿
=

4.386 · 106 𝐾𝐽
ℎ

330
𝐾𝐽
𝐾𝑔

= 13291
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝜌𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 
=

13291 
𝑘𝑔
ℎ

2.2 
 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑚3

= 6041.37 𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒/ℎ 

 

Per últim, cal dissenyar les cubetes de retenció: 

- Distància entre tancs 

𝐷𝑡 = 0.5 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 0.5 · 5.77 = 2.885 𝑚 

- Distància entre tancs i paret (Dtp) 

Serà la mateixa que la distància entre tancs, és a dir, 2.885 m. 

- Longitud cubeta 

𝐿 = 𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑠 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 + 𝐷𝑡 + 2 · 𝐷𝑡𝑝 = 2 · 5.77 + 2.885 + 2 · 2.885 = 20.195 𝑚 

- Amplada cubeta 

𝑊 = 𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑠 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 + 𝐷𝑡 = 1 · 5.77 + 2 · 2.885 = 11.54 𝑚 
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- Alçada cubeta 

Per normativa, l’alçada ha de ser d’1 m, com a mínim. S’ha escollit aquest mateix valor com a 

alçada de la cubeta de retenció. 

- Volum cubeta 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 = 𝑊 · 𝐿 · ℎ = 11.54 · 20.195 · 1 = 233.05 𝑚3 

 

11.2.4 Emmagatzematge del subproducte  
 

L’emmagatzematge del dicloroetà i el bromobutà, mesclats amb clorur de vinil, obtinguts com a 

subproducte en la primera columna de destil·lació, es produirà en un tanc cilíndric amb ambdós 

fons toriesfèrics fabricats amb acer inoxidable 316L. 

 

11.2.4.1 Capacitat de l’emmagatzematge 
 

Aquesta mescla serà emmagatzemada conjuntament, és a dir, no caldrà separar els dos 

components de la mescla degut que no hi ha cap tipus de perill en què reaccionin i podran ser 

destinats a gestió externa. Per dimensionar el tanc ens fixarem en els requeriments del corrent 

10 de 85.59 kg/h que equivalen a 0.0757 m3/h. 

S’establirà un stock de 10 dies, ja que el corrent per on s’obté el subproducte consta d’un cabal 

molt petit. Així doncs, la capacitat a emmagatzemar és la següent: 

0.0757
𝑚3

ℎ
·

24 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
· 10 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 18.17 𝑚3 

 

11.2.4.2 Dimensions 
 

El càlcul de les dimensions del tanc es faran seguint les expressions mencionades a l’apartat 

11.2.1 Criteris de disseny. 
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Amb el tanc d’emmagatzematge de clorur de vinil s’ha realitzat el procediment i els exemples 

de càlcul pas per pas, així doncs, es procedirà per proporcionar directament els resultats 

obtinguts per al bon dimensionament del tanc. 

Taula 11.9. Dimensions del tanc. 

Paràmetre Valor 

Vtreball (m3) 18.17 

Dint inicial (m) 2.49 

Vsobre dimensionat (m3) 21.8 

Dint final (m) 2.65 

Vtoriesfèric (m3) 1.861 

Vtotal (m3) 25.52 

Hcilindre (m) 3.975 

Hfons toriesfèric (m) 0.513 

Htotal (m) 5 

 

 

11.2.4.3 Disseny mecànic i pes de l’equip 
 

Igual que en l’apartat del disseny mecànic del tanc de clorur de vinil, s’ha seguit el codi ASME 

per determinar els paràmetres del tanc. Veurem les taules corresponents amb el valor dels 

paràmetres del tanc. 
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Taula 11.10. Dimensions del tanc. 

Paràmetre Valor 

Pdisseny (atm) 4.15 

Tdisseny (ºC) 67 

Límit elàstic S (Pa) 52·10^7 

E 0.85 

C1 (m) 0.002 

L/R 10 

tcilindre (m) 0.003 

tcapçal (m) 0.004 

Rcilindre (m) 1.325 

Rfons toriesfèric (m) 0.513 

Material inox 316L 

ρmaterial (kg/m3) 7960 

ρlíquid (kg/m3) 1131 

Mcilindre (kg) 395.35 

Mcapçal (kg) 18.83 

Moperació (kg) 20983.28 

 

 

Cal dir que el valor obtingut pel gruix del cilindre és de 0.00273m i el gruix del capçal de 

0.00343m, els quals s’han arrodonit a 0.003m i 0.004m respectivament. 

A continuació es mostrarà una taula amb els valors necessaris per calcular el venteig i els cubetos 

que contindran els tancs. S’utilitzaran dos tancs d’aquests per tal de realitzar l’operació 

d’omplerta i buidatge amb més facilitat (mentre un tanc s’omple, l’altre es buida). 
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Taula 11.11. Paràmetres de venteig i cubetes de retenció. 

Paràmetre Valor 

Àrea humida (m2) 33.09 

Calor rebut incendi (KJ/h) 1.23·106
 

kg/h de vapor de líquid 3731.07 

Cabal aire (m3 aire/h) 1695.94 

ntancs 2 

Distància entre tancs (m) 1.33 

Distància tancs-paret (m) 1.33 

Longitud cubeta (m) 9.29 

Amplada cubeta (m) 6.63 

Alçada cubeta (m) 1 

Volum cubeta (m3) 61.59 

 

 

11.3 Disseny de tancs pulmó 
 

11.3.1 Tanc pulmó TP-202 
 

Per assegurar el bon funcionament de la columna de destil·lació C-201, s’instal·la un tanc pulmó 

per tal de controlar el cabal de producte en estat líquid. Aquest cabal entrarà a la segona 

columna i estarem assegurant que no es produeixen desviacions respecte el què s’espera. 

11.3.1.1 Disseny funcional 
 

El tanc T-202 es troba a una temperatura de -30ºC. El fluid dins el tanc està en fase líquida. 

La planta es troba operant en continu, per tant, per assegurar la mescla al tanc es suposa un 

temps de mescla de 10 minuts. A partir d’aquest valor i coneixent el cabal d’entrada es pot 

procedir a calcular el volum de mescla en el tanc seguint la següent equació: 
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𝑉𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎 = 𝑄𝑉 · 𝑡𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎      

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.3.1:  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑐𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚è𝑡𝑟𝑖𝑐 

On: 

- Vmescla: Volum que ocupa el fluid al tanc (m3) 

- QV: Cabal volumètric (m3/h) 

- tmescla: Temps de mescla (h) 

𝑉𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎 = 2.899
𝑚3

ℎ
·

10

60
ℎ = 0.483 𝑚3 

El volum ocupat pel fluid respecte la capacitat total del tanc serà d’un 85%, d’aquesta manera, 

s’evita que la pressió pugui fer malbé el recipient. A partir de la següent equació, es calcula el 

volum mínim del tanc tenint en compte l’espai que cal deixar com a mesura de seguretat. 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =
𝑉𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎

(1 − 0.15)
=

0.483

1 − 0.15
= 0.572 𝑚3 

S’obté un volum mínim de tanc de mescla de 0.572 m3. 

 

11.3.1.2 Dimensionament del tanc 
 

Obtingut el valor mínim del tanc es determinaran les dimensions del tanc a partir de la normativa 

que s’ha seguit pel disseny de tots els tancs anteriors (codi ASME). 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐻           𝐸𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 11.25:  𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑′𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 

La relació entre l’alçada (H) i el diàmetre (D) del tanc: 

𝐻

𝐷
= 2 

 

Substituïm els valors a les equacions: 

𝐷 = √
4 · 𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐

2 · 𝜋

3

= √
4 · 0.572

2 · 𝜋

3

= 0.714 𝑚 

𝐻 = 2 · 𝐷 = 2 · 0.714 = 1.428 𝑚 
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Una vegada s’han obtingut els valors de les dimensions del cos cilíndric del tanc, aquests es 

normalitzen per tal que siguin unes mesures estàndard i fàcil d’obtenir. Es fixen les següents 

mesures: 

Alçada (H) = 1.5 m     ;  Diàmetre (D) = 0.75 m 

A partir del dimensionament del tanc i les mesures estàndard es torna a calcular el volum del 

tanc, sent aquest el volum real: 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐻 =

𝜋

4
· 0.752 · 1.5 = 0.66 𝑚3 

Amb la calculadora de fons Klopper es calcularà el volum del fons toriesfèric. Per aquest tanc els 

dos fons seran toriesfèrics. 

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑉𝑓𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓è𝑟𝑖𝑐 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.042 𝑚3 

A continuació, es calcularà el percentatge d’ocupació de la mescla al tanc: 

% 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡 =
𝑉𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙
· 100 =

0.483 𝑚3

(0.66 +2 · 0.042) 𝑚3
· 100 = 64.9 % 

 

11.3.1.3 Disseny mecànic 
 

Tenint en compte que en l’apartat 11.2 Disseny dels tancs d’emmagatzematge ja s’han realitzat 

els càlculs pertinents per al disseny mecànic seguint el codi ASME, es procedirà a exposar 

directament els valors obtinguts en una taula. 
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Taula 11.12. Paràmetres del dimensionament i el disseny mecànic del tanc T-202. 

Tanc pulmó T-202 

Àrea 200 Tdisseny (ºC) -13 

Cabal (kg/h) 2882 Poperació (atm) 2.4 

Temps residència (min) 10 Pdisseny (atm) 4.15 

Capacitat cilindre (m3) 0.66 Material Hastelloy C276 

Capacitat fons superior (m3) 0.042 Gruix cilindre (mm) 3.66 

Capacitat fons inferior (m3) 0.042 Tipus de fons inferior Toriesfèric 

Volum ocupat (%) 64.9 Tipus de fons superior Toriesfèric 

Diàmetre intern cilindre (m) 0.75 Gruix capçals (mm) 4.41 

Alçada total cilindre (m) 1.5 Dextern capçal (m) 0.759 

Alçada fons toriesfèrics (m) 0.145 Dextern cilindre (m) 0.757 

Alçada total tanc (m) 1.8 Pes buit (kg) 114.84 

Toperació (ºC) -28 Pes operació (kg) 595.04 

 

11.4 Disseny dels tancs de reflux 
 

Els tancs de reflux són tancs d’acumulació de condensat per a la sortida dels condensadors de 

les columnes de destil·lació. Aquests tancs són indispensables per a facilitar la regulació del cabal 

i realitzar el reflux del líquid, on es retornarà una part del condensat a caps de columna i una 

altra part com a producte que formarà part del destil·lat. 

 

11.4.1 Condicions i característiques de disseny dels tancs de reflux 
 

En el nostre cas, es fixa un temps de residència de 10 minuts. Es realitzaran exemples de càlcul 

pel tanc de la columna CD-101. Per la columna CD-102 es mostraran només els resultats ja que 

el mètode de càlcul és el mateix que per la primera columna. 

Els corrents de líquid i destil·lat de les columnes de destil·lació són els següents: 
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Taula 11.13. Cabals de destil·lat i reflux de les columnes del procés. 

EQUIP C-101 C-201 

Reflux (m3/h) 1.45 0.187 

Destil·lat (m3/h) 2.9 0.374 

 

11.4.2 Dimensionament dels tancs de reflux  
 

Respecte el dimensionament amb els tancs d’emmagatzematge, s’ha de tenir en compte que la 

relació entre la longitud i el diàmetre escollida és de 2.5. 

Amb els paràmetres anteriors coneguts ja es pot procedir al càlcul del volum del tanc: 

𝑉𝑑 = 𝑄𝑉 · 𝑡 = (1.45 + 2.9) ·
10

60
= 0.725 𝑚3 

 

El diàmetre del tanc es trobarà a partir del volum de disseny: 

𝑉 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐿  →   𝐷 = √

4 · 𝑉

𝜋 · 2.5

3

= √
4 · 0.725

𝜋 · 2.5

3

= 0.717 𝑚 

S’arrodonirà a 0.75m per tal d’utilitzar valors més estàndards. Com a conseqüència, el volum 

real variarà (el tanc serà una mica més gran) 

A continuació s’adjunta una taula amb els valors obtinguts. 

Taula 11.14. Paràmetres del dimensionament dels tancs de reflux. 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres Equips 
 

C-101 C-201 

V (m3) 0.828 0.126 

Diàmetre (m) 0.75 0.4 

Longitud (m) 1.875 1 
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11.4.3 Disseny mecànic dels tancs de reflux  
 

Per assegurar-nos que estan tots els tancs ben tancats i que hi ha una bona seguretat a la planta, 

els tancs de reflux es dissenyaran seguint el codi ASME, amb els mateixos paràmetres que s’han 

dissenyat els tancs de l’apartat 11.2 Tancs d’emmagatzematge. 

 

Taula 11.15. Paràmetres del dimensionament i el disseny mecànic del tanc T-201. 

Tanc de reflux T-201 

Àrea 200 Poperació (atm) 2.4 

Cabal (kg/h) 4328 Pdisseny (atm) 4.15 

Temps residència (min) 10 Material Hastelloy C276 

Capacitat cilindre (m3) 0.828 Gruix cilindre (mm) 2.657 

Capacitat fons superior (m3) 0.042 Tipus de fons inferior Toriesfèric 

Capacitat fons inferior (m3) 0.042 Tipus de fons superior Toriesfèric 

Volum ocupat (%) 79.5 Gruix capçals (mm) 4.98 

Diàmetre intern cilindre (m) 0.75 Dextern capçal (m) 0.76 

Alçada total cilindre (m) 1.875 Dextern cilindre (m) 0.757 

Alçada fons toriesfèrics (m) 0.145 Pes buit (kg) 109.04 

Alçada total tanc (m) 2.02 Pes operació (kg) 830.38 

Toperació (ºC) -28 
  

Tdisseny (ºC) -13 
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Taula 11.16. Paràmetres del dimensionament i el disseny mecànic del tanc T-301. 

 

11.5 DISSENY DE LES COLUMNES DE DESTIL·LACIÓ 
 

La funció principal de les columnes de destil·lació és separar compostos d’una mescla a partir de 

la volatilitat de cada substància. A la planta de producció de clorur de vinil seran necessàries 

dues columnes de destil·lació. Per dur a terme el disseny de cada una s’utilitzarà el programa 

“Aspen HYSYS”, un simulador de processos químics molt potent que ens permetrà realitzar els 

càlculs teòrics necessaris de la columna i el seu dimensionament. 

 

11.5.1 Condicions d’operació 
 

Per tal de començar amb el disseny complet de les columnes de destil·lació i obtenir la separació 

desitjada cal fixar o considerar un seguit de variables importants: 

• Pressió: La pressió d’operació de la primera columna es produirà a 2.4 atmosferes 

mentre que la pressió d’operació de la segona columna serà de 10 atmosferes. Aquests 

Tanc pulmó T-301 

Àrea 300 Poperació (atm) 10 

Cabal (kg/h) 561.6 Pdisseny (atm) 11.75 

Temps residència (min) 10 Material Hastelloy C276 

Capacitat cilindre (m) 0.126 Gruix cilindre (mm) 1.948 

Capacitat fons superior (m3) 0.0064 Tipus de fons inferior Toriesfèric 

Capacitat fons inferior (m3) 0.0064 Tipus de fons superior Toriesfèric 

Volum ocupat (%) 67.56 Gruix capçals (mm) 2.7 

Diàmetre intern cilindre (m) 0.4 Dextern capçal (m) 0.4054 

Alçada total cilindre (m) 1 Dextern cilindre (m) 0.4039 

Alçada fons toriesfèrics (m) 0.077 Pes buit (kg) 26.05 

Alçada total tanc (m) 1.154 Pes operació (kg) 119.737 

Toperació (ºC) -29.58 
  

Tdisseny (ºC) -14.58 
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valors venen influenciats, principalment, pel fet que una pressió de treball més elevada 

fa que la temperatura del condensador no sigui extremadament baixa i, per tant, sigui 

més fàcil operar amb un fluid refrigerant a aquelles condicions. 

 

• Reflux: En quant al reflux extern, s’ha designat que per les dues columnes el reflux extern 

sigui de 0.5. Un reflux gran implica més retorn de destil·lat a la columna i, per tant, una 

disminució en les etapes d’equilibri necessàries. Per contra un reflux baix implicarà un 

augment en les etapes d’equilibri necessàries per dur a terme la separació. 

 

•  Puresa: Segons l’objectiu en la separació de cada columna es determinarà al programa 

quina puresa es vol per caps i cues de la columna. Per exemple, en el cas de la primera 

columna, no és primordial que per cues perdem una mica de producte, en canvi, en la 

segona columna és primordial que s’obtingui per cues un cabal molt pur de clorur de 

vinil i es realitzaran les etapes d’equilibri necessàries per tal d’obtenir un producte que 

compleixi amb els límits d’impuresa determinats. 

 

 

11.5.2 Càlcul rigorós dels paràmetres teòrics de la columna 
 

Per realitzar el disseny de les columnes és necessari realitzar un pas previ per tal que el simulador 

ens permeti conèixer els paràmetres necessaris per realitzar la separació desitjada, com per 

exemple, les temperatures necessàries de condensador i reboiler, el nombre d’etapes 

necessàries, etc. 

Aquest mètode s’anomena Short-cut i haurem de donar-li la informació dels paràmetres clau 

explicats en l’anterior apartat. Una vegada es realitza el Short-cut s’obtindrà un valor aproximat 

del cabal de vapor, temperatures de condensador i reboiler i nombre d’etapes d’equilibri i 

entrada d’aliment. Amb aquestes dades podem realitzar el següent pas, simular la columna de 

destil·lació de manera rigorosa. 

A continuació veurem una imatge del simulador on s’introdueixen els paràmetres anteriors per 

obtenir les condicions finals d’operació de la columna. 
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Figura 11.8: Disseny de la columna 

Figura 11.9: Monitorització del disseny de la columna 

 

 

Els paràmetres obtinguts variaran segons les condicions comentades anteriorment, per tant, 

s’han modificat segons el resultat obtingut de tal manera que al final es compleixin els requisits 

necessaris per al bon funcionament de la planta de producció de clorur de vinil.  

Es mostrarà una imatge amb el perfil de temperatura al llarg de la columna C-201, així com el 

cabal de destil·lat obtingut i el reflux. 
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El principal propòsit de la columna era la separació del subproducte, format per 1,2-dicloroetà, 

1-bromobutà i clorur de vinil que es perd, de la resta de components, és a dir, els reactius que 

no han reaccionat i el clorur de vinil format. En la següent imatge es podrà comprovar, 

mitjançant les composicions dels corrents, com la separació es produeix de manera satisfactòria 

i no s’obté subproducte per caps de columna. 

 

Figura 11.10: Composicions a diferents parts de la columna. 

 

11.5.3 Tipus de columna 
 

Els tipus de columna més utilitzats en la indústria són: columnes empacades i columnes de plats. 

El tipus de la columna determinarà el seu disseny intern i els requeriments que faran funcionar 

l’equip per a una correcta separació. 

En el cas de la nostra planta, s’ha decidit treballar amb columnes empacades, per diverses raons. 

El principal motiu és que al procés es tracta amb substàncies que poden resultar corrosives, com 

per exemple, el clorur d’hidrogen. Amb una columna de rebliment aconseguirem que no afecti 

el risc de patir corrosió interna, s’aconseguirà que la pèrdua de càrrega al llarg de la columna 

sigui menor, i, generalment, l’economia també vindrà afavorida. 

Així doncs, una vegada decidit el tipus de columna caldrà fixar quin rebliment es vol per l’aparell 

així com el material de la columna. Veurem una taula a continuació amb aquests paràmetres. 

 

 

 

 

 



  Capítol 11. Manual de càlculs 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 51 
 

Taula 11.17: Paràmetres de la columna 

 

 

 

 

El tipus de rebliment escollit ha estat el “Ballast Rings”, una espècie d’anells de plàstic. Aquest 

rebliment ofereix una bona transferència de matèria i energia i la pèrdua de càrrega produïda 

no és elevada. El rebliment estarà desordenat al llarg de la columna, d’aquesta manera s’evita 

una major pèrdua de càrrega i es redueixen costos de la columna, ja que si el rebliment es troba 

ben distribuït es necessita més material. Per últim, comentar que les peces seran de plàstic per 

la seva resistència a la corrosió, que es major que la que ofereixen els metalls de les peces 

convencionals. 

 

11.5.4 Disseny i dimensionament intern 
 

A continuació veurem una imatge amb una configuració típica d’una columna de rebliment en 

quant als seus elements interns. Les dues columnes de la planta seguiran aquest model. 

 

Figura 11.11: Configuració interna de la columna. 

Columna Tipus de rebliment Material 

C-201 Ballast Rings (Plastic, 
random) 1_inch 

AISI 316L 

C-301 Ballast Rings (Plastic, 
random) 1_inch 

AISI 316L 
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11.5.4.1 Entrada i distribuïdor de líquid 
 

En una columna convencional hi ha una o vàries entrades d’aliment líquid al llarg de l’equip. En 

el nostre cas, la columna tindrà dues entrades de líquid, essent la primera l’entrada de l’aliment, 

i la segona seria l’entrada de la quantitat retornada per caps a la columna, és a dir, el reflux. És 

molt important que el líquid sigui distribuït de manera uniforme a la columna per poder garantir 

una bona transferència de matèria i energia. Per tal de realitzar la tasca, serà necessari l’ús de 

distribuïdors de líquid, un aparell que es trobarà integrat a la canonada d’entrada o a l’interior 

de la columna. Seguidament, veurem una imatge amb el tipus del distribuïdor de líquid utilitzat 

en ambdues columnes, el model escollit serveix per columnes amb diàmetres superiors a 0.43m, 

per tant, es compleixen els requeriments.  

 

 

 

Figura 11.8. Distribuïdor de líquid de l’empresa Koch-Glitsch[7]. 

 

11.5.4.2 Redistribuïdor  
 

L’objectiu principal d’aquest element és assegurar que el líquid provinent de l’aliment i el líquid 

provinent del reflux es mesclin perfectament, així el fluid segueix el seu curs al llarg de la 

columna de la manera més uniforme possible. El redistribuïdor de líquid utilitzat serà el tipus 

RP1. 
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Figura  11.9. Redistribuidor tipus RP1[8]. 

 

11.5.4.3 Suports i limitadors 
 

Aquests elements serveixen per suportar el pes que exerceix el rebliment per sobre dels suports 

i, alhora, limiten el moviment de les peces de rebliment, evitant la seva dispersió cap a altres 

zones de la columna. Si no s’utilitzessin aquestes peces es correria risc de pèrdua de pressió de 

la columna i d’inundació de la mateixa. 

L’elecció d’aquestes peces vindrà donada una vegada seleccionat el rebliment. S’escollirà del 

catàleg que proporcioni el fabricant del rebliment.  

 

11.5.4.4 Malla eliminadora de boira 
 

Amb aquest element es busca poder retenir el líquid en suspensió que sigui portat pel vapor que 

es dirigeix a la part superior de la columna. Tenint en compte que no hi ha cap sortida lateral, el 

vapor sempre sortirà per caps de columna, només caldrà instal·lar-ne un a la part superior, 

d’aquesta manera assegurarem que el vapor no porti líquid. 

Paràmetres importants que poden influir en la probabilitat de que el vapor porti molta quantitat 

de líquid o poca són: la velocitat del vapor (com més velocitat, més líquid pot emportar-se), la 

densitat del flux, etc. El gruix d’aquest element, acostuma a variar des de 5cm fins a 30cm, en 

aquest cas, s’ha decidit contar amb eliminador de boira de 15cm. A continuació una imatge per 

veure un exemple d’un aparell d’aquests. 
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Figura  11.10. Eliminador de boira de l’empresa AMACS[9]. 

 

  

11.5.4.5 Dimensions de la columna 
 

Una vegada seleccionat al programa el tipus de columna, el material i mida del rebliment, es fixa 

el percentatge màxim d’inundació en un 80% i el mateix programa calcula diàmetre i alçada de 

la columna, entre d’altres paràmetres, mitjançant la correlació SLEv73. Els resultats obtinguts, 

són els següents: 
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Taula  11.18. Paràmetres del dimensionament de les columnes de la planta.  

Paràmetre C-201 C-301 

Tipus rebliment Ballast Rings (Plastic, 
random) 1_inch 

Ballast Rings (Plastic, 
random) 1_inch 

Correlació Inundació SLEv73 SLEv73 

Correlació HETP Norton Norton 

Nº de peces rebliment 23230 52426 

Massa rebliment (Kg) 40.8 92.1 

      

Geometria columna     

Diàmetre (m) 0.6096 0.4572 

Secció (m2) 0.2919 0.1642 

Alçada rebliment (m) 1.589 6.374 

Alçada total (m) 2.589 7.874 
   

Característiques hidràuliques     

Inundació màxima (%) 50.89 38.78 

Pèrdua pressió (kPa) 0.3747 0.3467 

Pèrdua pressió per metre (kPa/m) 0.2358 0.05439 

Velocitat inundació (m/s) 1.365 0.3672 

 

Una vegada realitzat tot el dimensionament i el disseny intern de les columnes cal fer un últim 

pas, que és realitzar el disseny mecànic d’aquestes per determinar els fons, gruix, etc. 
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11.5.5 Disseny mecànic 
 

Pel disseny mecànic de les columnes s’utilitzarà el codi ASME, un mètode de càlcul que ja s’ha 

utilitzat en l’apartat de càlculs dels tancs i, per tant, sabem quin és el procediment que cal seguir 

per dimensionar l’aparell. Cal comentar que s’ha sobredimensionat en un 10% l’alçada total de 

la columna, és a dir, el valor comprès per la suma de l’espai amb el rebliment i l’espai necessari 

per introduir tots els elements interns de la mateixa. 

Amb aquesta alçada sobredimensionada i tenint en compte que els dos fons seran toriesfèrics 

es procedeix a realitzar els càlculs pertinents. Els exemples de càlcul estan a l’apartat “11.2.3.4 

Disseny mecànic” del tanc de clorur de vinil, per tant, es posaran directament les taules amb els 

valors obtinguts. 

 

Taula 111.19. Paràmetres utilitzats pel càlcul de les columnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal comentar que per les temperatures s’ha fet la mitjana entre caps i cues de columna, essent 

el resultat la temperatura d’operació. Per al càlcul de la temperatura de disseny s’ha sumat 15ºC 

a la temperatura d’operació, seguint el codi ASME. 

 

 

 

Paràmetre Valor 

C-201 C-301 

Pressió operació (Pa) 243180 1013250 

Pressió disseny (Pa) 420498.75 1190568.75 

Temperatura operació (ºC) 12 15.7 

Temperatura disseny (ºC) 27 30.7 

Límit elàstic (Pa) 52·107 52·107 

Factor soldadura 0.85 0.85 

C1 (m) 0.002 0.002 

M 1.54 1.54 



  Capítol 11. Manual de càlculs 

Planta de producció de Clorur de Vinil 

 

Pàgina 57 
 

A continuació, la taula amb l’alçada i el gruix total de cada columna: 

Taula 11.20 . Resultats d’alçada i gruix de les columnes C-201 i C-301. 

 

 

 

 

 

 

 

Cal dir que el gruix obtingut per la columna C-201 ha estat de 2.29mm pel cos cilíndric i 2.69mm 

pel capçal toriesfèrics, tot i així, aquests valors han estat augmentats i arrodonits tal i com es 

pot veure a la taula anterior.  

Pel cas de la columna C-301 els valor exacte obtingut ha estat de 2.62mm pel cos cilíndric i 

3.24mm pel fons toriesfèric, però també s’han augmentat. 

Per acabar amb el disseny de les columnes només falta calcular el pes dels equips. Es farà de la 

mateixa manera, amb el codi ASME. 

 

Taula 11.21. Càlcul del pes de les diferents columnes de la planta. 

 Paràmetre Valor 

C-201 C-301 

Pes cilindre (kg) 108.98 299.02 

Pes capçal (kg) 0.623 0.42 

Pes rebliment (kg) 40.8 92.1 

Pes total (kg) 151.03 391.96 

 
 

 

Paràmetre Valor 

C-201 C-301 

Alçada cilindre (m) 2.848 8.661 

Alçada fons toriesfèric (m) 0.118 0.088 

Alçada columna (m) 3.084 8.837 

Gruix cilindre (mm) 2.5 3 

Gruix fons toriesfèric (mm) 3 3.5 
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11.6. DISSENY DE BESCANVIADORS DE CALOR 
 

11.6.1. Aspectes a tenir en compte per al seu disseny 
 

En aquest apartat es resumeixen els aspectes més importants i paràmetres a tenir en compte 

pel disseny dels bescanviadors de calor. 

 

11.6.1.1. Tipus de bescanviadors 
 

En la planta de VinylWalk es necessiten diferents tipus de bescanviadors de calor segons la seva 

funció.  

Principalment, es poden distingir dos tipus: els que el corrent presenta un canvi de fase al seu 

interior i els que el corrent entra i surt a la mateixa fase. 

El tipus de bescanviadors que s'utilitzen en aquesta planta són els de carcassa i tubs 

ja que són els més utilitzats en la indústria química en general. Això es degut a que presenten 

molts avantatges: són fàcils de dissenyar, de netejar i són els més econòmics.  

A la següent figura es mostra un exemple d'aquest tipus de bescanviadors, assenyalant les parts 

més importants: 

 

 

Figura 11.11: Parts d’un bescanviador de carcassa i tubs. 
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Tenint això en compte, a la planta es disposarà de diversos tipus de bescanviadors de carcassa i 

tubs, que es divideix en quatre grans grups: 

1. Bescanviadors per escalfar. 

2. Bescanviadors per refredar. 

3. Reboilers (Termosifons). 

4. Condensadors. 

En el procés a Vinylwalk, els bescanviadors del grup 2 no presenten canvis de fase en el fluid que 

circula pel seu interior, mentre que els bescanviadors dels grups 1, 3 i 4 sí presenten canvis de 

fase. 

 

11.6.1.2. Circulació dels fluids 
 

Un dels aspectes més importants a tenir en compte en un bescanviador de calor, és la localització 

dels fluids. En el cas dels bescanviadors escollits, la circulació dels fluids pot ser per carcassa o 

per tubs. Per determinar quin fluid passa per cada lloc hi han diverses instruccions que s'han de 

seguir: 

- En el cas dels tubs, circularan per aquests els fluids més corrosius i tòxics, així com els que siguin 

més nets (degut a la dificultat de neteja dels tubs). Els fluids amb major pressió i temperatura 

també circularan per tubs, ja que així el cost energètic és menor. 

- En el cas de la carcassa, circularan per ella els fluids més viscosos, amb menor pèrdua de pressió 

i que siguin més bruts, ja que és més senzilla de netejar.  

- Si es tracta de vapors que no condensen, circularan per tubs de manera que aquests no 

s'acumulin. 

- Els cabals de vapor elevats circularan per carcassa, ja que tenen més espai disponible. 

La velocitat dels fluids també és un aspecte molt important a tenir en compte, ja que hi ha uns 

valors típics segons la seva localització i la pressió a la qual circulen. 
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A la següent taula es mostren aquests valors: 

Taula 11.22: Velocitats típiques dels fluids depenent el seu estat físic i la localització. 

Líquids Velocitat [m/s] 

Líquid per tubs 1 - 2 

Aigua per tubs 1,5 - 2,5 

Líquid per carcassa 0,3 - 1 

Gasos i vapors Velocitat [m/s] 

Buit 50 - 70 

Pressió atmosfèrica 10 - 30 

Alta pressió 5 - 10 

 

El coeficient d'embrutiment és un altre paràmetre important en el disseny que afecta a la neteja 

i cost del bescanviador. Aquest depèn del fluid que circula en ell.  

En la taula següent es mostren els valors del coeficient d'embrutiment per als tipus de 

compostos presents a la planta: 

Taula 11.23: Valor del coeficient d’embrutiment per diferents compostos. 

Compost Coeficient d’embrutiment [m2/K·W] 

Compostos orgànics 0,00020 

Aigua 0,00022 

Vapor d’aigua a 3 atm 0,00020 

 

 

11.6.1.3. Característiques dels tubs 
 

Els tubs d'un bescanviador de calor solen ser estrets, amb diàmetres externs d'entre 16 i 50mm, 

ja que així es redueix el seu cost i a més són més compactes. Encara que també poden ser més 

amples en casos de circulació de fluids bruts per millorar la seva neteja. 

El gruix dels tubs també és important, ja que varia en funció del grau de corrosió i pressió del 

fluid que hi circula.  
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Pel que fa a la longitud, la longitud comuna dels tubs en els bescanviadors de calor oscil·la entre 

1,80 i 5,00 m. 

Un altre aspecte important dels tubs és la seva disposició, que es classifica segons el pitch. 

El pitch és la distància entre els centres de dos tubs consecutius. Per norma, el pitch recomanat 

és de 1.25 vegades el diàmetre extern del tub. A la figura següent es mostren les diferents 

disposicions típiques dels tubs: 

 

 

 

 

 

 

S’ha de tenir en compte també que cada tipus de disposició té una aplicació diferent. A la 

següent taula s’exposen les diferents aplicacions: 

 

Taula 11.24: Tipus de Pitch i aplicacions. 

Tipus de disposició Aplicacions 

Triangular 30º El més utilitzat degut a la seva possibilitat d’ús en qualsevol 

règim de circulació i amb coeficients d’embrutiment molt 

baixos. 

Romboïdal 60º Poc utilitzat degut a la seva alta caiguda de pressió. 

Quadrat 45º Utilitzat en fluxos laminars amb Re<2000. 

Quadrat 90º Utilitzat en els casos on la neteja és crítica i el flux es 

turbulent, i en casos de limitació en la caiguda de pressió. 

 

 

 

 

Figura 11.12: Disposicions típiques dels tubs en els bescanviadors de calor 
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11.6.1.4. Característiques de la carcassa 

 

El diàmetre de la carcassa sol situar-se entre 150 i 1500 mm. A més, un aspecte important que 

s'ha de complir és la relació entre el diàmetre de carcassa i la longitud dels tubs (L/D), que ha 

d'estar entre 4 i 6.  

Existeixen diverses configuracions de carcassa. A la taula següent es mostren aquestes 

configuracions segons la normativa TEMA (Tubular Exchanger Manufactures Association): 

Taula 11.25: Tipus de configuracions de carcassa segons la normativa TEMA. 

Tipus Significat 

E Un sol pas 

F Dos passos amb pantalla deflectora longitudinal 

G Flux distribuït 

H Doble flux distribuït 

J Flux dividit 

K Reboiler tipus Kettle 

X Flux creuat 

 

En el disseny de la carcassa també s'han de tenir en compte els capçals. a la figura següent i la 

següent es mostren i expliquen els diferents tipus de capçals fixos: 

 

Figura 11.13: Tipus de capçals fixos de carcasses en bescanviadors de calor. 
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Taula 11.26: Explicació dels tipus de capçals fixos. 

Tipus Significat 

A Barril cilíndric o canal amb brides en ambdós extrems. Un permet el accés al canal i 

l’altre sosté la fulla de tubs fixa. 

B Barril cilíndric amb un bonet soldat en un extrem i una brida en l’altre. 

C Una brida es sosté amb perns i permet el accés al canal. Presenta problemes de 

manteniment. 

D Utilitzat per altes pressions. El canal i la placa de tub tenen una construcció forjada 

integral. 

 

11.6.2. Disseny de bescanviadors de calor 
 

Pel disseny de tots els bescanviadors de calor s'ha utilitzat el programa Aspen Exchanger Design 

and Rating. Aquest programa utilitza el codi TEMA i el codi ASME (American Society of 

Mechanical Engineers), que faciliten el disseny rigorós i l'obtenció dels diferents paràmetres 

importants d'un bescanviador. A més, també calcula el preu aproximat del bescanviador, cosa 

que facilitarà més endavant l'apartat de valoració econòmica. El programa sempre intenta 

proporcionar el disseny més òptim possible, però pot passar que aquest disseny no compleixi 

amb alguns dels requisits necessaris que han de donar-se en el disseny d'aquest tipus d'equips. 

Cal destacar que prèviament a l'ús del programa de disseny de bescanviadors, s'han calculat 

alguns paràmetres mitjançant el mètode de Kern per a un disseny òptim que compleixi amb els 

requisits necessaris per al procés. Un cop es tenen els paràmetres necessaris per al disseny, s'han 

d'introduir en el programa.  

Seguidament, es mostren els passos i algunes limitacions de propietats. S'ha utilitzat com a 

exemple el disseny de un dels intercanviadors de la planta, concretament el E-001.   

Pas 0. Elecció del tipus d'intercanviador i aspectes del programa més importants:  

En iniciar un nou projecte en el programa Aspen Exchanger Design and Rating es genera una 

pantalla on s'ha d'escollir quin tipus de bescanviador és el que es vol dissenyar, tal com es mostra 

a la següent figura: 
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Tal com s'ha comentat anteriorment, per facilitat de disseny, neteja i economicitat, s'utilitzarà 

el tipus de carcassa i tubs. Seguidament, es mostren els aspectes del programa més importants 

que s'han de omplir consultant les dades del procés per a un correcte disseny. Aquests aspectes 

són els subratllats en blau a la figura següent: 

 

Figura 11.14: Opcions de disseny del programa. 
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Figura 11.15: Apartats més importants a omplir en el programa. 

 

Pas 1. Introducció dades en "Console": 

El primer pas és el d'omplir les dades generals del bescanviador. A la Figura 

següent es mostren aquestes dades completades per al cas del bescanviador E-001: 
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Figura 11.16: Dades a completar en la consola principal del programa. 

 

Tal com es pot observar, el diàmetre extern dels tubs està fixat en 19,05 mm. En aquest apartat 

també es pot triar el tipus de bafles, la seva orientació, i el material del bescanviador. També és 

important el tipus de TEMA utilitzat, ja que depenent de les propietats pot variar. En aquest cas 

és BHM. 

 

Pas 2. Introducció de paràmetres del procés: 

En aquest apartat s'introdueixen els paràmetres de temperatura, pressió, cabals i canvis de fase 

dels que requereix el disseny. Aquests, es mostren a la figura següent: 
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Figura 11.17: Apartat d’introducció de propietats dels fluids. 

 

Un altre aspecte important és què fluid circula per carcassa i quin ho fa per tubs. Per triar-lo, 

s'han de seguir els criteris explicats en l'apartat 11.4.1.2. Circulació dels fluids. En aquest cas, el 

vapor d’aigua circula per carcassa i el fluid del procés per tubs. 

En aquest cas per escalfar s'utilitza vapor d’aigua a 180ºC. 

Cal destacar que els cabals, temperatures i pressions s'han obtingut amb el disseny previ de la 

planta a Aspen Hysys. 

 

Pas 3. Introducció de composicions dels fluids: 

En aquest pas, s'introdueixen les composicions molars dels fluids que passen per tubs i per 

carcassa. A la Figura següent es mostra el cas de tubs: 
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Figura 11.18: Apartat d’introducció de composicions dels fluids. 

 

 

Pas 4. Resultats del disseny. 

Un cop s'han introduït totes les dades de disseny necessaris per a aquest, el programa 

s'encarrega de buscar el disseny més òptim. Si no hi ha cap error especificat pel programa, es 

poden revisar tots els detalls del disseny en el TEMA Sheet, tal com es mostra a la figura següent: 
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Figura 11.19: Fitxa tècnica del bescanviador de calor dissenyat. 

 

Tal com es pot observar a la figura anterior es recullen totes les dades del disseny, amb els més 

importants subratllats en blau. Tant la calor bescanviada, com el coeficient global de 

transferència de calor i l'increment de temperatura mitjà logarítmic es poden comprovar amb 

el mètode de Kern que s'ha realitzat anteriorment a l'ús del programa. 

Mitjançant la taula de velocitat típiques anterior, es comprova que el valor de les velocitats dels 

fluids que circulen pel bescanviador està dins dels marges de velocitats típiques o que el seu 

valor és molt proper, pel que es pot afirmar que està correctament calculada. 
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Un altre aspecte important, és el de les dimensions del bescanviador. Tal com ja s'ha comentat, 

en el cas dels tubs el diàmetre extern sol estar entre 16 i 50 mm, mentre que la seva longitud 

pot variar de 1800 a 5000 mm depenent de cada cas.  

Per al diàmetre de caracassa, tal com s'ha esmentat el seu valor sol oscil·lar entre 150 i 1520 

mm. En aquest cas el valor és de 323,85 mm, de manera que es troba dins d'aquest rang. 

Finalment, cal esmentar que és possible que alguns dels valors comentats anteriorment no 

s'ajustin als dissenys de tots els bescanviadors de la planta, ja que aquests valors són els més 

comuns, però no són obligatoris. 

 

Pas 5. Preu de disseny: 

Tal com s'ha comentat anteriorment, el preu dels intercanviadors de calor és un paràmetre molt 

important que es pot saber de manera aproximada gràcies al programa que el calcula a partir 

de diferents factors del disseny. El seu preu es pot veure a la figura següent, on es mostra un 

resum dels paràmetres del bescanviador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.20: Resum dels paràmetres del bescanviador, inclou un preu aproximat. 
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Tal com es mostra a la figura anterior, el seu preu és aproximadament de 13600 €.  

Els 5 passos explicats s'han seguit per al disseny de tots els bescanviadors de calor de la planta. 

Els paràmetres de cada un d'ells es troben especificats en l'apartat 2. Equips. 

11.7. DISSENY DE LES CANONADES 

11.7.1 Càlcul del diàmetre de les canonades 

Per al càlcul del diàmetre nominal de les canonades primer s’ha suposat unes velocitats típiques 

per a líquids i gasos, que són els que es mostren a la taula 11.27. 

Taula 21.27: Velocitats típiques de la circulació de fluids per canonades. 

 

 

A partir de la velocitat típica escollida i el cabal volumètric del fluid per a cada tram, s’ha calculat 

el diàmetre intern requerit de la canonada segons l’equació 11.26. 

𝐷𝑖 = √
𝑄

𝜋

4
·𝑣

  Equació 11.26. Diàmetre intern de la canonada 

On Q és el cabal volumètric (m3/s) i v és la velocitat (m/s). 

Un cop determinat el diàmetre intern necessari, s’ha escollit un diàmetre nominal dins els 

establerts en el catàleg per el material de construcció desitjat. El catàleg, a més, especifica 

diferents gruixos de la canonada segons el grau de temperatura i pressió de treball. 

Com que a la planta el material utilitzat per a les canonades ha estat principalment el AISI 316L, 

es mostra el catàleg d’aquest a la taula 11.28. 
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Taula 11.28: Catàleg de diàmetres per al AISI 316L segons la seva pressió màxima permesa. 

 

Finalment, s’ha comprovat si és necessari augmentar el diàmetre nominal de les canonades 

degut a la caiguda de pressió provocada pel fregament del fluid amb les parets. Si la pèrdua de 

càrrega amb el diàmetre escollit és massa gran, s’ha augmentat per al diàmetre següent més 

gran. El càlcul de la pèrdua de càrrega s’ha fet a partir de l’equació 11.27. 
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𝐻 =
𝑓·𝐿·𝑣2

𝐷·2·𝑔
  Equació 11.27. Càlcul de la pèrdua de carrega 

On: 

• H és la pèrdua de càrrega (m.c.l) 

• f és el factor de Fanny 

• L és la longitud de la canonada (m) 

• v és la velocitat lineal del fluid (m/s) 

• D és el diàmetre intern (m) 

• g és la gravetat (m2/s) 

 

11.7.2 Aïllament de les canonades 

Com s’ha comentat al Capítol 4. Canonades, vàlvules i accessoris, per a la seguretat de la planta 

i assegurar que els fluids circulin a la temperatura desitjada, s’ha aïllat les canonades de la planta 

amb dos tipus de materials. Per a temperatures inferiors a 15 oC s’ha utilitzat espuma de 

poliuretà, mentre que per temperatures superiors a 40 oC s’ha utilitzat llana de roca. Per a rangs 

entre 15 i 40 oC no s’ha afegit cap aïllant a les canonades. El guix de l’aïllant escollit per a cada 

tipus de material en funció del diàmetre de la canonada i la temperatura del fluid que hi circula 

es mostren a les taules 11.29 i 11.30. 

 

Taula 11.29: Gruix necessari per a la circulació de fluids a més de 40 oC. 

Diàmetre 

extern 

canonada (mm) 

Gruix requerit (mm) 

Temperatura màxima (oC) 

40 a 60 60 a 100 100 a 150 150 a 200 

≤ 35 20 20 30 40 

35-60 20 30 40 40 

60-90 30 30 40 50 

90-140 30 40 50 50 

≥140 30 40 50 60 
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Taula 11.30: Gruix necessari per a la circulació de fluids a menys de 15 oC. 

Diàmetre 

extern 

canonada (mm) 

Gruix requerit (mm) 

Temperatura màxima (oC) 

-20 a -10 -10 a 0 0 a 10 10 a 15 

≤ 35 40 35 20 20 

35-60 50 40 30 20 

60-90 50 40 30 30 

90-140 60 50 40 30 

≥140 60 60 40 30 

 

11.8. SELECCIÓ DE LES BOMBES 

Per a la selecció de les bombes en cada cas s’ha tingut en compte diferents aspectes, com són 

la pèrdua de càrrega del fluid, la diferencia d’altura entre la bomba i el tram on ha d’arribar el 

fluid, la variació de pressió entre l’aspiració i la impulsió, etc. Tots els càlculs realitzats a 

continuació són aproximats, ja que no s’ha pogut obtenir dades exactes de la longitud de les 

canonades o dels accidents que hi ha instal·lats, entre d’altres. 

 

Balanç d’energia mecànica 

 Equació 11.28. Balanç d’energia mecànica 

On: 

• ΔP és la variació de pressió (Pa) 

• ρ és la densitat del fluid (kg/m3) 

• g és la gravetat (m2/s) 

• Δz és la variació d’altura (m) 

• Δv2 és la variació de la velocitat del fluid entre l’aspiració i la impulsió (m2/s2) 

• α és el factor de correcció (1 per règim turbulent) 

• W és el treball realitzat per la bomba (J/kg) 

• Ev són les pèrdues de càrrega que experimenta el fluid (J/kg) 
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Pèrdues de càrrega 

Es poden diferenciar les pèrdues en trams rectes (per fricció amb la canonada) i les pèrdues 

degut als accidents instal·lats. En aquest cas s’han calculat juntes, ja que per a les pèrdues per 

accidents s’han utilitzat les longituds equivalents de la taula 11.31. 

Taula 11.31: Longituds equivalents per a diferents accessoris. 

 

Les pèrdues de càrrega totals per a cada tram s’han calculat a partir de l’equació 11.29. 

  Equació 11.29. Càlcul de les pèrdues de càrrega 

 

On 4f és el factor de fricció de Fanning, que s’ha determinat a partir del número de Reynolds 

(Re) i de la rugositat del material (ε)*. Aquesta relació es representa a l’àbac de Moody, tal i com 

mostra la figura 11.21. 

*Per a la rugositat s’ha utilitzat la del acer inoxidable, ja que és el material principal de les 

canonades, el qual té una rugositat absoluta de 4.6e-5 m. 
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Figura 21.21 Àbac de Moody per determinar el factor de Fanning 4f. 

El número de Reynolds s’ha trobat en cada cas a partir de l’equació 11.30. 

     Equació 11.30: Equació de Reynolds 

On: 

• D és el diàmetre intern de la canonada (m) 

• ρ és la densitat del fluid (kg/m3) 

• v és la velocitat lineal del fluid (m/s) 

• μ és la viscositat del fluid (kg/m·s) 
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Potència de les bombes 

Un cop obtingut el treball que ha de realitzar la bomba i sabent el cabal màssic que hi circula, es 

pot determinar la potencia necessària que ha de tenir la bomba, tal i com indica l’equació 11.31. 

𝑃𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑊 · 𝑚   Equació 11.31. Càlcul de la potència teòrica 

 

On m és el cabal màssic del fluid (kg/s) 

Un cop se sap la potencia teòrica necessària es calcula la potència real, ja que part de l’energia 

que produeix la bomba és dissipada en forma de calor, per fregament, etc. S’ha estimat un 

rendiment de les bombes del 75 %. 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜂
   Equació 11.32. Càlcul de la potència real. 

On η és el rendiment de la bomba. 

 

Càrrega total del sistema 

La càrrega total del sistema determina els metres que és impulsat el fluid per la bomba gracies 

a la seva energia mecànica. Si el valor és negatiu indica que el fluid no necessita energia 

externa per arribar al tram escollit a les condicions de pressió desitjades. L’equació 11.33 

mostra el càlcul de la càrrega total. 

ℎ =
𝑊

𝑔
  Equació 11.33. Càlcul de la càrrega del sistema 

 

11.9. SELECCIÓ DELS COMPRESSORS 

Per a la impulsió de fluids en estat gasos en comptes de bombes s’han utilitzat compressors. Per 

escollir el compressor en cada cas s’ha determinat la potència necessària que han de tenir, tenint 

en compte la pressió de sortida necessària. El càlcul del treball necessari del compressor s’ha fet 

mitjançant l’equació 11.34. 
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        Equació 11.34. Càlcul del treball necessari. 

 

On: 

• γ és la relació de calors específics del fluid (Cp/Cv) 

• Z és el factor de compressibilitat 

• R és la constant dels gasos ideals (8.31 KJ/K·mol) 

• T és la temperatura (K) 

• PM és el pes molecular del fluid (kg/mol) 

• P és la pressió de sortida del fluid (Pa) 

• P2 és la pressió d’entrada del fluid (Pa) 

 

Un cop s’ha obtingut el treball que ha de realitzar el compressor, s’ha calculat la potencia 

necessària de la mateixa manera que en les bombes. 

 

𝑃 = 𝑊 · 𝑚   Equació 11.35. Càlcul de la potència del compressor 
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