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11.1 TANCS D’EMMAGATZEMATGE 

A BLEN S.L. és necessari emmagatzemar grans quantitats del producte desitjat obtingut al llarg 

del procés de producció. 

El projecte ha fet referència al Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

(RAPQ)[1], el qual es composa per: 

1. Memòria tècnica basada en:  

- Identificació dels productes químics perillosos a emmagatzemar. 

- Descripció de les incompatibilitats que es presenten en relació els productes          

emmagatzemats, tant les químiques com les que es dedueixen de la informació 

continguda en les fitxes de seguretat o d’altres fonts. 

- Aplicació de les normes i referències. 

- Descripció del tipus de instal·lació en funció dels productes emmagatzemats (recipients, 

elements de sustentació dels recipients, sistemes de contenció de possibles fuites i 

vessaments, equips i medis de protecció contra incendis, aspectes geogràfics i 

meteorològics més freqüents de l’entorn). 

- Instruccions per l’ús, conservació i seguretat de la instal·lació, pel que fa a les persones, 

els béns i el medi ambient. 

2. Plànols que inclouran els mapes geogràfics, plànols generals i al detall de l’establiment i les 

instal·lacions. 

3. Pla de manteniment i revisió de les instal·lacions. 

11.1.1 CONSIDERACIONS I CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 

Per a dur a terme el disseny mecànic per als tancs d’emmagatzematge, s’utilitza el codi ASME 

sección VIII División 1[3] degut a què tots els recipients d’emmagatzematge es troben a pressió. 

A continuació, es mostra el procediment de càlcul pel disseny d’aquest tipus de tanc amb 

l’exemple de càlcul d’un dels respectius tancs: 
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- Pressió de disseny:  

Per determinar la pressió de disseny necessària del recipient, es suma la pressió 

d’operació del tanc a la pressió hidrostàtica del fluid. Pel codi ASME VIII Div.1, s’ha 

dimensionat un 20% de disseny com a marge de seguretat en cas de qualsevol 

imprevist.  

!"#$$%&' = !)*%+,-#ó + ∆! + 1!)*%+,-#ó + ∆!2 · 0,20 11.1 

		!"#$$%&' = 7,113	;<= + 0,340	;<= + (6,010	;<= + 0,340	;<=) · 0,2

= 8,943	;<= 

La pressió hidrostàtica (DP) es calcula amb la següent equació: 

∆! = D · E · ℎ 11. 2 

		∆! = 1066	
GE

HI · 9,81
H

JK
· 4,874	H = 0,304	;<= 

- Temperatura de disseny:  

Per al càlcul de la temperatura de disseny, es suma un marge de seguretat a la 

temperatura màxima de treball, en aquest cas són uns 20oC per sobre la 

temperatura d’operació. 

L"#$$%&' = L)*%+,-#ó + 20℃ 11.3 

L"#$$%&' = 20℃ + 20℃ = 40℃ 

- Tensió màxima admissible, S:  

És el valor màxim que es pot sotmetre un material que forma part d’un recipient a 

pressió en condicions normals d’operació. Aquest valor varia en funció del material 

escollit i de la temperatura d’operació de cada equip.  
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Taula 11.1: Valors de la tensió màxima admissible en funció de la temperatura [4]. 

 

- Factor de soldadura, E:  

La majoria d’equips estan formats per varies làmines unides per soldadura. El tram 

discontinu que pertany a la soldadura, és la zona que es pot considerar més dèbil 

del equip. De tal manera que s’ha d’introduir un factor de soldadura que penalitzi la 

tensió màxima admissible. 

Taula 11.2: Valors de Factor de soldadura. 

 

La soldadura escollida és puntual de tipus X, per tant, el coeficient seleccionat és de 

0,85. 

 

 

 



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
CAPÍTOL 11. MANUAL DE CÀLCULS 

  
 

9/100 
 

- Sobre-espessor per corrosió,  C1: 

Es preveu un sobre-espessor suficient per compensar la corrosió, erosió o abrasió 

mecànica que pot patir l’equip durant tota la vida útil. Generalment, el sobre-

espessor es troba entre 1 i 6 mil·límetres, aquest factor és afegit als espessors 

obtinguts per resistir càrregues les quals es troben sotmesos els recipients. 

Tots els tancs del procés de producció de BLEN S.L., s’utilitza un espessor equivalent 

a 0,004 m. 

11.1.2 DISSENY MECÀNIC  

A continuació, es mostren els càlculs pertinents pel disseny del tanc d’emmagatzematge del 

producte. El tanc està pensat per emmagatzemar el producte durant 2 dies de producció. 

NO)O,P = Q
R&
D&
S · T 

11.4 

Qn és el cabal molar. 

 rn és la densitat molar del producte. 

t  és el temps que es troba el producte dins del tanc. 

NO)O,P = U
37,50	

GHWX
ℎ

17,06	
GHWX
HI 	

Y · 48	ℎ = 105,5	HI 

Es decideix repartir aquest volum en 3 recipients equivalents, de tal manera que s’obtenen 3 

tancs d’emmagatzematge amb un volum total de 40,45 m3, realitzant una sobre dimensió per 

criteris de disseny d’un 15%. 

NZ%$-P, =
NO)O,P

[WH;=\	]<^_J
 11.5 

NO,&- = NZ%$-P, + (NZ%$-P, · 0,15)
 11.6 

NZ%$-P, =
105,5	HI

3
= 35,17	HI 

NO,&- = 35,17	HI + (35, 17	HI · 0,15) = 40,45	HI 
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11.1.2.1 DISSENY DEL COS DEL TANC 

A continuació, es detallen els càlculs de les dimensions del tanc que té la zona cilíndrica: 

` = a
4 · NO,&-

b · c
ℎ
`d

e  11.7 

` = f
4 · 40,45

b · 1,5

e

= 3,250	H 

Sabent que el volum d’un cilindre és N = g

h
· `K · ℎ i pel que fa la relació entre alçada i diàmetre 

(h/D), es pren un valor de 1,5. Es pot calcular l’alçada del cilindre mitjançant l’equació 11.8. 

ℎ = Q
ℎ

`
S · ` 11.8 

ℎ = 1,5 · 3,250 = 4,875 

- Alçada de líquid: 

[ij\XX	Xílmin = Q
NZ%$-P,
NO,&-

S · ℎ 11.9 

[ij\XX	Xílmin = Q
37,17

40,45
S · 4,875 = 4,239	H 

- Espessor de la part cilíndrica, tr: 

]+ =
! · c #̀&O

2 d

o · p − 0,6 · !
+ rs 11.10 

]+ =
8,943	;<= · c

3,250
2 d

1750	;<=	 · 0,85 − 0,6 · 8,943	;<=
+ 0,004	H = 0,014	H 

tr és l’espessor mínim requerit per al cos. 

P és la pressió de disseny del tanc. 

Dint és el diàmetre intern del tanc. 

S és la tensió màxima admissible. 

E és el factor de soldadura. 

C1 és el sobre-espessor per corrosió del tanc. 
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11.1.2.2 DISSENY DEL CAPÇAL SUPERIOR DEL TANC 

Tots els caps dels tancs d’emmagatzematge de BLEN S.L. són de tipus cònic, seguint les pautes 

establertes pel codi ASME VIII Div. 1.  

Aquests sostres normalment estan dissenyats i calculats per tancs petits que no superin els 18 

metres de diàmetre, de manera que, és capaç de sostenir-se sense cap element estructural 

exceptuant la perifèria. 

 
Figura 11.1: Característiques sobre el fons de tipus cònic. 

Aquest tipus de sostre ha de tenir un angle igual o inferior a 30 graus. En aquest cas, s’ha escollit 

un angle d’uns 15 graus. 

]+ =
! · `

2 · cos w · (o · p − 0,6 · !)
+ rs 11.11 

a és la meitat de l’angle del con. 

]+ =
8,943	;<= · 3,250	H

2 · cos 15 · (1750	;<= · 0,85 − 0,6 · 8,943	;<=)
+ 0,004	H = 0,014	H 

- Alçada del cap:  

Aplicant trigonometria es pot obtenir l’alçada que assoleix el fons cònic. 

ℎ = ℎixW]\^mJ< · Ji^(w) 11.12 

ℎixW]\^mJ< =
c #̀&O
2 d + ]

_WJ(w)
 11.13 
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ℎ = 1,70	H · Ji^(15) = 0,439	H 

ℎixW]\^mJ< =
c
3,250
2 d + 0,014	H

_WJ(15)
= 1,70	H 

 

11.1.2.2 DISSENY DEL CAPÇAL INFERIOR DEL TANC 

Tots els fons inferiors dels tancs d’emmagatzematge de BLEN S.L. són plans, contenen una 

resistència permissible del sòl de com a mínim 1,465 kg/cm2, cal tenir en compte que la planta 

disposa d’una resistència del terreny de 2 kg/cm2, per tant, és adient aplicar aquest tipus de fons 

dins la planta[5]. 

 
Figura 11.2: Característiques sobre el fons de tipus pla. 

- Espessor inferior del tanc, tr: 

]+ = n · f
r · !

o · p
 11.14 

d és el diàmetre del capçal. 

C és el factor que considera el mètode d’unió del capçal amb el cos cilíndric. 

P és la pressió interior de disseny. 

S és la tensió màxima admissible. 

E és la eficiència de la junta soldada. 

]+ = 3,250	H · f
0,13 · 8,943	;<=

1750	;<= · 0,85
= 0,091	H 
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- Curvatura de fons, r:  

Es defineix com un 25% de l’espessor del fons inferior pla. 

= = 0,25 · ] 11.15 

= = 0,25 · 0,091	H = 0,023	H 

11.1.2.3 CÀLCUL DEL PES 

- Pes tanc buit: 

!-)$ = DZ,O%+#,P ·
b

4
· 1 %̀yO

K − #̀&O
K 2 · ℎ 11.16 

		!-)$ = 7960
GE

HI ·
b

4
· (3,280K − 3,250K) · 4,875	H = 5493,5	GE 

!-,* = DZ,O%+#,P ·
b

3
· 1 %̀yO

K − #̀&O
K 2 · ℎ 11.17 

		!-,* = 7960
GE

HI ·
b

3
· (3,280K − 3,250K) · 0,439	H = 659,9	GE 

!z)&$ = DZ,O%+#,P · (b · =
K · ]) 11.18 

	!z)&$ = 7960
GE

HI · (b · 0,021	H	
K · 0,091	H) = 6000,5	GE 

!O,&- = !-)$ + !-,* + !z)&$  11.19 

!O,&- = 5493,5	GE + 659,9	GE + 6000,5	GE = 12153,9	GE 

- Pes amb aigua: 

!,#{|, = !O,&- + 1NO,&- · D,#{|,2 11.20 

	!,#{|, = 12153,9	GE + Q40,45	HI · 1000
GE

HIS = 52599,4	GE 
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- Pes en operació: 

!)*%+,-#ó = !O,&- + (NO,&- · DZ%$-P,) 11.21 

	!)*%+,-#ó = 12153,9	GE + Q40,45	HI · 1066
GE

HIS = 55268,8	GE 

11.1.3 VENTEIG  

Són sistemes dissenyats per prevenir els efectes de les alternacions de la pressió interna d’un 

recipient d’emmagatzematge[5]. 

11.1.3.1 VENTEIG NORMAL 

Tot recipient d’emmagatzematge ha de disposar d’un sistema de ventilació per prevenir la 

deformació del mateix com a conseqüència de omplerts, buidats o canvis de temperatura 

ambient. 

A BLEN S.L. els ventejos tindran com a mínim una mida igual al més gran de les canonades 

d’ompliment o buidatge i en cap cas inferiors a 35 mil·límetres de diàmetre interior. 

La sortida de tots els sistemes de venteig, es disposaran de manera que la descàrrega, en cas de 

inflamar, no pugui produir reescalfaments locals o que el foc incideixi en qualsevol part del 

recipient degut a que els tancs d’emmagatzematge es troben a pressió.  

Segons les condicions d’operació dels tancs a BLEN S.L., normalment el sistema de venteig 

romandrà tancat, excepte quan es necessiti ventilar a l’atmosfera. 

11.1.3.2 VENTEIG D’EMERGÈNCIA 

Tot recipient d'emmagatzematge de superfície tindrà alguna forma constructiva un dispositiu 

que permeti alleujar l'excés de pressió intern causat per un foc exterior. En tancs verticals, la 

forma constructiva pot ser de sostre flotant, sostre mòbil, unió feble del sostre o qualsevol altra 

solució establerta en codis de reconeguda solvència. 
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Quan el venteig d'emergència està encomanat a una vàlvula, la capacitat total de ventilació 

normal i d'emergència han de ser suficients per a prevenir qualsevol sobrepressió que pugui 

originar la ruptura del cos o fons del recipient vertical. 

La sortida de tots els sistemes de venteig, es disposaran de manera que la descàrrega, en cas de 

inflamar, no pugui produir reescalfaments locals o que el foc incideixi en qualsevol part del 

recipient. 

Cada dispositiu de venteig ha de portar estampat sobre ell la pressió d'obertura, la pressió a la 

qual la vàlvula aconsegueix la posició totalment oberta i la seva capacitat de ventilació en 

aquesta última posició. 

11.1.3.3 CÀLCUL VENTEIG  

} = b · #̀ · ℎO,&- 11.22 

		} = b · 3,25	H · 5,40 = 55,1	HK 

R = 139,7 · ~ · }�,ÄK · 10I 11.23 

F és el factor de reducció sense dimensions (F = 1). 

A és la superfície humida. 

		R = 139,7 · ~ · 55,1�,ÄK · 10I = 3740343,10	
GÅ

ℎ
 

RÇ,*)+	"%	PíÉ|#" =
R

Ñ
 

11.24 

Q és el calor rebut pel recipient. 

L és la calor latent de vaporització en condicions de venteig (L = 362,30 kJ/kg). 

		RÇ,*)+	"%	PíÉ|#" =
3740343,10	

GÅ
ℎ

362,30	
GÅ
GE	

= 10323,88
GE

ℎ
	 

R,#+% =
4,414 · R

Ñ · √Ü
 11.25 

M és el pes molecular. 
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R,#+% =
4,414 · 3740343,10

GÅ
ℎ

362,30	
GÅ
GE ·

á63,48
GE
GHWX

= 5765,07
HI

ℎ
	 

11.1.3 SUPORT 

Tots els tancs d’emmagatzematge de fons pla tindran una superfície de formigó de 30 

centímetres per sobre el sòl que serà impermeable al producte que conté el tanc, per tal de 

prevenir fugues al exterior. 

11.1.4 CUBETA DE RETENCIÓ 

El disseny de cubetes de retenció s’ha realitzat respectant les normatives donades per ITC MIE-

APQ 1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles[6]. 

En totes les cubetes, els recipients no han d'estar disposades en més de dues files. Cal que cada 

fila de recipients tingui adjacent a un carrer o via d'accés que permeti la intervenció de la brigada 

de lluita contra incendis. 

Segons la legislació, la distància en projecció horitzontal entre la paret del recipient i la vora 

interior inferior de la cubeta ha de ser, com a mínim 1 metre. A BLEN S.L. la distància entre 

recipients és de 3 metres. 

El fons de la cubeta tindrà un pendent de manera que tot el producte vessat s'escorri ràpidament 

cap a una zona de la cubeta el més allunyat possible de la projecció dels recipients, de les 

canonades i dels òrgans de comandament de la xarxa d'incendis. 

11.1.4.1 CÀLCUL DIMENSIONS DE LA CUBETA DE RETENCIÓ  

}-|à%O, = c^°]<^_J · %̀yO + niJ]. 	]<^_J + niJ].
x<=\]

]<^_ã d

· c %̀yO · niJ].
x<=\]

]<^_ã d 

11.26 

Acubeta és l’àrea de la cubeta. 

Dist. tancs és la distància entre els tancs dins de la cubeta. 

Dist. paret/tanc és la distància entre la paret de la cubeta i el tanc. 
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}-|à%O, = (3 · 3,27	H + 3	H + 3	H) · (3,27	H	 · 3	H) = 155,41	HK	 

ℎ-|à%O, =
c
NO)O,P
^°]<^_Jd

}-|à%O,
· 1,15 11.27 

hcubeta és l’alçada de la cubeta. 

ℎ-|à%O, =
Q
105,51	HI

3 S

155,41HK · 1,15 = 0,3	H 

Ñ-|à%O, = åç
^°]<^_J

niJ].
x<=\]

]<^_ã
é · %̀yO + Uç

^°]<^_J

niJ].
x<=\]

]<^_ã
é− 1Y · %̀yOè

+ 2 · niJ].
x<=\]

]<^_ã  

11.28 

Lcubeta és la longitud de la cubeta. 

Ñ-|à%O, = çQ
3

3	H
S · 3,27	H + êQ

3

3	H
S − 1ë · 3,27	Hé+ 2 · 3,27	H = 9,27	H 

}H-|à%O, = (2 · %̀yO) + c2 · niJ].
x<=\]

]<^_ã d + %̀yO  11.29 

Amcubeta és l’amplitud de la cubeta. 

		}H-|à%O, = (2 · 3,27	H) + (2 · 3	H) + 3,27	H = 15,82	H 

}úO#P = ^°]<^_J ·
b

4
· %̀yO

K  11.30 

Aútil és l’àrea útil de la cubeta. 

}úO#P = 3 ·
b

4
· 3,27	HK = 25,26	HK		 

}PP#|+% = }-|à%O, − }úO#P 11.31 

Alliure és l’àrea lliure de la cubeta. 

}PP#|+% = 155,41	HK 	− 25,26	HK = 130,15		HK	 
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11.2 TANCS PULMÓ I MESCLADOR 

La funció d’aquests tipus de tancs és mantenir la concentració de la mescla durant un cert temps 

determinat, anomenat temps de residència. 

Pel que fan els reactius, venen per canonada d’una planta al costat i per tant, com s’ha vist en 

l’apartat 11.1 TANCS D’EMMAGATZEMATGE no s’ha previst cap tanc d’emmagatzematge. A 

BLEN S.L. es dissenya tancs pulmó on s’emmagatzema cada  reactiu (B-1001, B-1002) degut a 

possibles desviacions que podria tenir la planta subministradora dels reactius, de tal manera 

continuar amb el nostre procés de producció durant un temps determinat. Aquests tancs pulmó 

estan dissenyats seguint els passos de l’apartat esmentat anteriorment. 

BLEN S.L. disposa de tancs pulmó a les sortides de cada equip de separació de fases (B-3001, B-

3002, B-3005, B-3006, B-3007, B-3008) com ara sortida de cues i tancs de reflux de columnes de 

destil·lació i sortida de fase líquida de columnes de separació flash. La finalitat d’aquests tancs 

és recollir i estabilitzar les condicions d’operació de la mescla i dels equips del procés.  

A més, s’instal·la un tanc pulmó (B-2003) on s’uneixen 3 corrents diferents, la dels diferents 

reactius i una recirculació del final del procés. Aquest tanc conté un agitador amb la finalitat 

d’homogeneïtzar la mescla introduïda. 

BLEN S.L. també disposa d’un tanc pulmó de producte final (B-4001) previ als tancs 

d’emmagatzematge per les mateixes raons explicades prèviament. Aquest recipient també es 

dissenya seguint els passos de l’apartat 11.1 TANCS D’EMMAGATZEMATGE. 

11.2.1 CONSIDERACIONS I CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 

Per a dur a terme el disseny mecànic per als tancs pulmó, s’utilitza el codi ASME sección VIII 

División 1[3] degut a què tots els recipients es troben a pressió. 

El procediment de càlcul de disseny dels tancs és exactament el mateix que l’apartat 11.1.1 

CONSIDERACIONS I CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY del tanc d’emmagatzematge, introduint 

altres conceptes que el difereixen. S’utilitza el tanc B-3001 com a exemple de càlcul. 
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- Tolerància de fabricació, C2:  

Les parts de l’equip en què el material sofreix una certa deformació i per tant, 

perden espessor, com en aquest cas un fons torisfèric, s’afegeix un 10% més de gruix 

de capçal obtingut inicialment. 

- Factor M:  

Aquest factor adimensional mostra la relació entre els dos radis que formen el 

capçal torisfèric; el radi esfèric interior, L i el radi intern, r. 

			= = 0,085 · 0,94	H = 0,08	H 

= = 0,085 · Ñ 11.33 

			Ñ = 0,9 · 1,05	H = 0,94	H 

		
Ñ

=
=
0,94	H

0,08	H
= 11,76 

 
Figura 11.3: Característiques sobre el fons de tipus torisfèric. 

Ñ = 0,9 · #̀&O  11.32 
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Taula 11.3: Valors del factor M segons la L/r. 

 

Observant la Taula 11.3 i el resultat obtingut en la relació de radis, L/r, cal fer una 

interpolació lineal per tal d’obtenir el valor desitjat del factor M.  

S’ha obtingut un valor de factor M equivalent a 1,61. 

11.2.2 DISSENY MECÀNIC  

Es repeteix el mateix procediment de càlcul per al disseny de tanc pulmó de l’apartat 11.1.1 

DISSENY MECÀNIC del tanc d’emmagatzematge. Al llarg d’aquest apartat es mostra el 

procediment de disseny que difereix d’aquest apartat agafat com a referència.  

Els tancs pulmó de dins del procés de producció estan pensats que tinguin un temps de 

residència de com a molt 15 minuts. En canvi, els tancs pulmó que contenen els reactius i el 

producte obtindran un temps de residència de 3 hores. 

11.2.2.1 DISSENY DEL COS  

- Espessor de la part cilíndrica, tr: 

]+ =
! · c #̀&O

2 d

o · p − 0,6 · !
+ rs + rK 11.14 

									]+ = U
25,03	;<= · c

1,572
2 d

1750	;<=	 · 0,85 − 0,6 · 25,03	;<=
+ 0,004	HY · 1,10 = 0,014	H 

 



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
CAPÍTOL 11. MANUAL DE CÀLCULS 

  
 

21/100 
 

11.1.2.2 DISSENY DELS CAPÇALS 

Els capçals dels tancs pulmó de reactius i producte són de tipus cònic pel fons superior i plans 

pel fons inferior, el procediment de càlcul de disseny d’aquest tanc s’agafa com a referència 

l’apartat 11.1.1 DISSENY MECÀNIC del tanc d’emmagatzematge. 

Pel que fan els tancs pulmó de dins del procés de producció, els capçals d’aquest recipient són 

de tipus torisfèric, seguint les pautes establertes pel codi ASME VIII Div. 1. 

 

- Espessor dels capçals, tr:  

]+ =
! · Ñ · Ü

2 · o · p − 0,2 · !
+ rs + rK 11.35 

		]+ = Q
25,03	;<= · 0,943	H · 1,61

2 · 1750	;<= · 0,85 − 0,2 · 25,03	;<=
+ 0,004	HS · 1,10 = 0,019	H 

- Geometria capçals: 

 
Figura 11.4: Característiques geometria capçals torisfèrics. 

o~ = 3,5 · ] 11.36 

		o~ = 3,5 · 0,019	H = 0,06	H 

`ì = 0,1935 · %̀yO − 0,455 · ] 11.37 

		`ì = 0,1935 · 1,08	H − 0,455 · 0,019	H = 0,20	H 

Lì = o~ + Lì 11.38 

		Lì = 0,06	H + 0,20	H = 0,26	H 
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îï = 0,06 · #̀&O  11.39 

	îï = 0,06 · 1,048	H = 0,063	H 

ℎO,&-	 = ℎ-)$ + 2 · Lì 11.40 

									ℎO,&-	 = 1,572	H + 2 · 0,26	H = 2,10	H 

 

 

 

11.2.2.2 CÀLCUL DE PES 

- Pes tanc buit: 

!-,*ç,P = DZ,O%+#,P ·
b

12
· 1 %̀yO

I − #̀&O
I 2 11.41  

		!-,*ç,P = 7960
GE

HI ·
b

12
· (1,08	H	I − 1,05	H	I) = 200,24	GE 

- Pes total tanc: 

! = !-)$ + 2 · !-,*ç,P 11.42  

		! = 592,66	GE + 2 · 200,24	GE = 993,15	GE 

11.2.3 SUPORT 

Per a fons inferior de tipus torisfèric vertical, s’ha introduït diversos suports per tal de repartir 

el pes i suportar els recipients correctament. 

Així doncs, es calcula el pes que cau en cada suport, a partir d’un angle de suport. 

! = îss · R 11.43  

P és el pes suportat pels suports. 

K11 és la constant de contacte del suport, a partir del coneixement del seu angle de contacte del 

suport amb el recipient 

Q és la càrrega sobre un suport. 
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R =
!O)O,P

^°	JmxW=]J
 11.44 

Ptotal és el pes total del recipient amb el fluid interior. 

no suports és el nombre de suports a col·locar. 

En tots els casos on es trobin tancs amb capçals inferiors de tipus torisfèric, es col·locaran 

suports de 4 potes per tal de repartir el pes del recipient. 

11.2.6 AÏLLANT EXTERN 

Tot equip el qual hi circuli un fluid de procés en fase vapor ha d’estar aïllat externament. A BLEN 

S.L. s’utilitza com a aïllant extern llana de roca de 100 kg/m3 amb una coberta exterior de 

inoxidable per evitar que la llana es faci malbé. Aquesta llana posseeix excel·lents propietats 

aïllants, suportant temperatures de fins a 750OC. 

Segons les condicions climàtiques on es situa la planta de producció, el proveïdor d’aïllants 

tèrmics recomana un aïllant de com a mínim 140 mil·límetres d’espessor per a cada equip de 

procés que ho necessiti[19]. 

 
Figura 11.5: Llana de roca amb recobriment d’alumini. 

11.2.5 RESULTATS EN EL DISSENY DE TANCS PULMÓ 

A continuació, es mostren els paràmetres de disseny obtinguts de tots tancs pulmó de BLEN S.L.  



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
CAPÍTOL 11. MANUAL DE CÀLCULS 

  
 

24/100 
 

Taula 11.4: Característiques tancs pulmó. 

PARÀMETRES TANC PULMÓ 

PARÀMETRES B-1001 B-1002 B-2003 B-3001 B-3002 

Material tanc PVC AISI 316L AISI 316L AISI 316L A. vitrificat 

Dmaterial (kg/m3)	 1400 7960 7960 7960 7850 

rmescla (kg/m3) 963,64 349,96 835,9 815,2 947,54 

Pressió operació (bar) 1,413 1,413 19,26 14,19 2,026 

Pressió hidrostàtica (bar) 0,221 0,101 0,128 6,66 0,14 

Pressió disseny (bar) 1,962 1,818 23,27 25,03 2,6 

Temperatura operació (oC) 5 5 -16,22 65,89 -6,66 

Temperatura disseny (oC) 25 25 -26,22 85,89 -16,66 

Cabal volumètric (m3/h) 1,49 2,87 4,41 4,52 4,15 

Temps residència (min) 180 180 15 15 15 

Volum útil (m3) 4,48 8,6 1,1 1,13 1,04 

Sobredimensionat (%) 20 20 20 20 20 

Volum tanc (m3) 5 10 1,32 1,36 1,24 

Diàmetre intern (m) 1,561 1,969 1,039 1,048 1,018 

Relació h/D 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Alçada cos (m) 2,342 2,954 1,559 1,572 1,527 

Gruix cos (mm) 11,3 5,2 13,4 14,2 5,7 

Alçada capçal superior (m) 0,21 0,27 0,26 0,26 0,22 

Gruix capçal superior (mm) 11,5 5,8 17,4 18,5 6,2 

Alçada capçal inferior (m) - - 0,26 0,26 0,22 

Gruix capçal inferior (mm) 50,2 24,8 17,4 18,5 6,2 

Alçada tanc (m) 2,6 3,24 2,08 2,1 1,96 

Pes cos (kg) 182,49 759,2 550,7 592,66 218,76 

Pes capçal superior (kg) 22,05 90,94 185,95 200,24 73,33 

Pes capçal inferior (kg) 134,59 601,95 185,95 200,24 73,33 

Pes tanc buit (kg) 339,13 1453 922,6 993,15 218,76 

Pes tanc ple d'aigua (kg) 5719,4 11776 2244,41 2348,9 1609,37 

Pes tanc en operació (kg) 5523,75 5065 2027,5 2098,35 1544,12 
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Taula 11.5: Característiques tanc pulmó. 

PARÀMETRES TANC PULMÓ 

PARÀMETRES B-3005 B-3006 B-3007 B-3008 B-4001 

Material tanc AISI 316L A. vitrificat A. vitrificat AISI 316L AISI 316L 

Dmaterial (kg/m3)	 7960 7850 7850 7960 7960 

rmescla (kg/m3) 31,232 1144 965,9 1067 1066 

Pressió operació (bar) 20,26 2,026 1,013 0,018 7,113 

Pressió hidrostàtica (bar) 0,26 0,05 0,137 0,129 0,296 

Pressió disseny (bar) 24,62 2,49 1,379 0,177 8,891 

Temperatura operació (oC) -73,27 65,89 -16,2 -82,75 20 

Temperatura disseny (oC) -83,27 85,89 -26,2 -92,75 40 

Cabal volumètric (m3/h) 8,85 0,08 3,48 2,19 2,2 

Temps residència (min) 15 15 15 15 180 

Volum útil (m3) 2,21 0,02 0,87 0,55 6,59 

Sobredimensionat (%) 20 20 20 20 20 

Volum tanc (m3) 2,65 0,024 1,04 0,66 8 

Diàmetre intern (m) 1,311 0,274 0,961 0,824 1,887 

Relació h/D 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Alçada cos (m) 1,967 0,411 1,441 1,236 2,83 

Gruix cos (mm) 16,5 4,7 5 4,9 10,6 

Alçada capçal superior (m) 0,33 0,07 0,2 0,18 0,26 

Gruix capçal superior (mm) 21,7 4,9 5,3 5,2 10,8 

Alçada capçal inferior (m) 0,33 0,07 0,2 0,18 - 

Gruix capçal inferior (mm) 21,7 4,9 5,3 5,2 52,6 

Alçada tanc (m) 2,62 0,55 1,85 1,59 3,14 

Pes cos (kg) 1074,21 13,34 172,86 126,48 1426,81 

Pes capçal superior (kg) 362,58 4,52 57,92 42,41 171,87 

Pes capçal inferior (kg) 362,58 4,52 57,92 42,41 1170,55 

Pes tanc buit (kg) 1799,38 22,38 288,7 211,31 2769,22 

Pes tanc ple d'aigua (kg) 4454,35 46,56 1333,53 869,79 10682,5 

Pes tanc en operació (kg) 1882,3 50,05 1297,9 913,91 11205 
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11.2.6 DISSENY DE L’AGITACIÓ 

A continuació, s’explica els càlculs pertinents amb per determinar el tipus i la potència 

necessària de l’agitador, amb l’objectiu de homogeneïtzar perfectament la mescla. 

Taula 11.6: Criteris d’elecció de tipus d’agitador. 

 
S’ha escollit un agitador del tipus turbina degut a què és més òptim per a mescles que es troben 

en fase líquida, com és aquest cas.   

A partir de la bibliografia següent, ja obtingudes les dimensions del tanc, s’extreuen els 

paràmetres pel disseny de les dimensions de l’agitador[7]. 

 
Figura 11.6: Esquema dimensions tanc i agitador. 
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ó = 0,1 · ns 11.45 

		ó = 0,1 · 1,039	H = 0,104	H 

nK = 0,33 · ns 11.46 

		nK = 0,33 · 1,039	H = 0,343	H 

ℎK = 0,2 · nK 11.47 

		ℎK = 0,2 · 0,343	H = 0,069	H 

ℎI = 0,3 · ns 11.48 

		ℎI = 0,3 · 1,039	H = 0,312	H 

X = 1,2 · ℎK 11.49 

		X = 1,2 · 0,069	H = 0,082	H 

- Número de revolucions, N: 

[ =
NOí*#-,
b · nK

 11.50 

Vtípica és la velocitat típica. Pot oscil·lar entre 3 a 10 m/s. 

		[ =
6,5	

H
J

b · 0,343	H
= 6,034	=xJ 

- Número de Reynolds, Re: 

ï\ =
D · [ · nK

K

ò
 11.51 

		ï\ =
835,9

GE
HI · 6,034	=xJ · 0,343

K

0,00035
GE
H · J

= 1707122 
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Figura 11.7: Relació entre el nombre de potència i el nombre Reynolds. 

Observant la figura anterior, amb la configuració de l’agitador corresponent i el nombre de 

Reynolds calculat, es determina gràficament el nombre de potència amb un valor de 5. 

- Potència d’agitació, P: 

! =
[* · nK

ô · [I · D

E
 11.52 

		! =
5 · 0,343	H	ô · 6,034	=xJ	I · 835,9

GE
HI

9,81
H
JK

= 444	ö = 0,44	Gö 

Finalment, per tal de verificar que la potència d’agitació és la desitjada per al servei a realitzar, 

es realitza una relació entre la potència d’agitació i volum de la mescla i segons el servei indicat 

en la següent figura equival a un valor típic de consum d’energia per agitació. 
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Figura 11.8: Valors típics de consum d’energia per agitació. 

!

NZ%$-P,
=
0,44	Gö

1,10	HI = 0,4
Gö

HI  11.53 

El tanc mescla del procés, tracta d’una mescla líquida. Observant el valor obtingut mitjançant el 

càlcul i el valor indicat per la Figura 11.8 són equivalents. De manera que, la potència d’agitació 

en aquest tanc és la correcta.  
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11.3 REACTOR MULTITUBULAR DE LLIT FIX 

11.3.1 INTRODUCCIÓ 

La producció de clorur de vinil es duu a terme a través d’acetilè i clorur d’hidrogen en presencia 

del catalitzador de clorur de mercuri (HgCl2). La reacció té lloc en un reactor multitubular 

encamisat, on els tubs del reactor porten un rebliment de partícules de clorur mercúric 

impregnades en un suport inert de carbó actiu.  

rì ≡ rì +ìrX	
ú{ùPû
ü⎯⎯° 	rìK = rìrX  

rì ≡ rì + 2ìrX	
ú{ùPû
ü⎯⎯° 	rX − rìK − rìK − rX 

rì ≡ rì + 2ìrX	
ú{ùPû
ü⎯⎯° 	rXKr = rìK + ìK 

rì ≡ rì + 3ìrX 	
ú{ùPû
ü⎯⎯° 	rXrì = rrXK + 2ìK 

El catalitzador que promou la reacció és un catalitzador antic que es troba en premsat en petits 

cilindres de 4mm de longitud i 2 a 3 mm de diàmetre. La riquesa en HgCl2 és d’un 10% en pes, 

aproximadament. A temperatures superiors a 120OC sublima el HgCl2, recondensant a les parts 

fredes del reactor. Això provoca un “moviment” del catalitzador al llarg dels tubs del reactor a 

mida que la reacció es produeix. Per aquest motiu, es suggereix que la vida del catalitzador es 

pot incrementar, si periòdicament s’inverteix la direcció del flux de gasos. 

Per sota de 120OC no hi ha quasi evaporació, i en aquestes condicions tèrmiques i fluid 

dinàmiques, la vida aproximada d’una carrega de catalitzador és de l’ordre de 180 dies. A la 

Taula 11.7 es mostren les dades representatives d’operació de la reacció en el reactor (R-2001, 

R-2002 i R-2003). 

Taula 11.7: Propietats de la reacció. 

Pressió (atm) 1,5 

Temperatura (OC) 110 

Conversió (%) 98 

Els reactius entren en fase gas, no es dona cap canvi de fase amb la reacció, així doncs, els 

productes s’obtenen també en fase gas i el catalitzador és sòlid. Per tant, el reactor és multifàsic. 

Donat que la reacció és molt exotèrmica, el reactor haurà de tenir un sistema de refrigeració per 

tal d’operar isotèrmicament. Per tant, es dissenya un reactor de flux pistó multitubular. 
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Aquest reactor es dissenya com un bescanviador de carcassa i tubs, mitjançant el mètode Kern, 

on el catalitzador estarà dins dels tubs i el fluid refrigerant circularà per la carcassa per mantenir 

la temperatura òptima de reacció. 

11.3.2 BALANÇ DE MATÈRIA 

Sabent la producció desitjada de clorur de vinil, és 16.500 tones l’any, el funcionament 

de producció de 300 dies a l’any, la estequiometria de la reacció i la conversió de 98%, 

és possible fer el balanç de matèria del reactor mitjançant el simulador Aspen Hysys 

V8.4. A la Taula 11.8 es mostra un resum del balanç de matèria del reactor. 

Taula 11.8: Balanç de matèria molar del reactor. 

COMPOST 

ENTRADA SORTIDA 

Flux molar 

(kmol/h) 

Composició 

molar (%) 

Flux molar 

(kmol/h) 

Composició 

molar 

Acetilè 39,387 0,398 0,480 0,008 

Clorur hidrogen 40,772 0,412 1,680 0,028 

Clorur de vinil 18,787 0,190 56,580 0,943 

1,1-Dicloretilè 0,000 0,000 0,300 0,005 

Tricloretilè 0,000 0,000 0,180 0,003 

1,2-Dicloretà 0,000 0,000 0,240 0,004 

Hidrogen 0,000 0,000 0,540 0,009 
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11.3.3 DETERMINACIÓ DEL VOLUM DEL REACTOR  

Per determinar el volum de reactor, s’ha de calcular els grams de catalitzador i per aquest càlcul 

s’ha utilitzat l’eina del programari Polymath. On les equacions diferencials principals són 

l’equació de disseny i la pèrdua de càrrega. 

S’empra l’equació de disseny pel reactor de flux pistó: 

n(¢)

n(ö)
=
−=<

~<\
 11.54 

X és el grau de conversió. 

ra la velocitat cinètica de reacció en (mol/h kgHgCl2). 

Fae és el cabal d’entrada (39356,4 mol/h). 

Per l’aplicació de dita expressió, es cerca a la bibliografia les dades cinètiques per la reacció, a 

les condicions del reactor i tenint en compte la massa de catalitzador. 

=< =
^m} · (G= · îì · xì · x})

(1 + îì · xì + îN · xN) · (1 + î} · x})
· < · 1000 11.55 

Taula 11.9: Constants extretes del article de la bibliografia. 

kr (mol/h·g) 3,21 

KH (atm-1) 4,11 

KA (atm-1) 0,19 

KV (atm-1) 4,38 

 

nuA és el coeficient estequiomètric (-1). 

a és l’activitat del catalitzador, que s’expressa de la següent manera: 

< = exp	(−Gn · ]) 11.56 

t és el temps de vida del catalitzador = 4320 h. 

¶ß = GnW · exp	(−
®"

©s
· L) és la desactivació del catalitzador. 11.57 

		¶ß™ = 21000	h-1 

		´ß = 47,7
GÅ

HWX
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¨≠ = 8,314472\ÆI 

 

A continuació, es mostra l’expressió de la diferencial de pèrdua de càrrega i els paràmetres 

corresponents al càlcul. 

n(!)

n(ö)
= −Q

<XØ<

2
S · U

!\
!
!\

Y · (1 − p · ¢) 11.58 

  P és la pressió al llarg de la reacció. 

  W és la massa de catalitzador. 

∞±≤∞ =
2 · ;\]<

} · D* · (1 − x) · !\
 11.59 

≥¥µ∞ = ê
∂ · (1 − x)

D{ · `x · (xI)
ë · çê

150 · (1 − x) · ò

`x
ë + 1,75 · ∂é 11.60 

∑ = D{ · m ; (densitat de flux màssic (kg/m2·h)). 11.61 

∏ = R/} ; (velocitat superficial del llit (m/h)). 11.62 

∫ =
Z

ªº
 ; (m3/h). 11.63 

		Ω = 17,2	; (àrea de pas total (m2). 

		æø =	480;  (kg/m3). 

		æ¿ = 900 ; (kg/m3). 

		¡ = 1,8 · 10Æô · 3600; (kg/m·h). 

		ø = 0,45	; (porositat). 

		¬ø = 0,004 ; (diàmetre de la partícula (m)). 

Finalment, sabent que la riquesa en HgCl2 és d’un 10% en pes, s’obté una quantitat de 

catalitzador de W = 9788 kg HgCl2.  

Es calcula el volum total de reactor per albergar tota la quantitat de catalitzador necessària:  

N =
ö

D · (1 − √)
= 11,22	HI 11.64 

Per motius de seguretat, es sobredimensiona un 20% el reactor, per tant, obtenint un volum de 

13,5 m3. Per tenir millor transferència de calor es decideix treballar amb dos reactors funcionant 

en paral·lel i un tercer reactor per seguretat, que treballarà en el cas més desfavorable de una 
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fallada en un dels dos reactors. Per tant, el volum es redueix a la meitat, essent el volum de 6,8 

m3 per cada reactor.  

11.3.4 CÀLCUL DEL NÚMERO DE TUBS 

En primer lloc, es decideix el diàmetre extern dels tubs, per tal de determinar posteriorment el 

número de tubs necessaris. S’ha escollit treballar amb tubs d’un diàmetre extern de 2 polsades, 

amb un gruix de 0,002 metres i una longitud de 4 metres, així poder facilitar el recanvi del 

catalitzador o la neteja de l’equip. 

Amb la llargada i el diàmetre intern, es calcula el volum interior de cada tub: 

NO|à = b · Q
`i

2
S
K

· Ñ = b · Q
0,0595H

2
S
K

· 7H = 0,0195HI 11.65 

Realitzant una relació amb el volum de cada tub i el volum total, es calcula el número de tubs 

que es necessiten per els aproximadament 7m3: 

[] · NO|à = N+%,-O)+	 → [] =
6,8HI

0,0195HI = 345,7	]m;J 11.66  

11.3.5. BALANÇ D’ENERGIA 

CALOR A APORTAR AL REACTOR 

Com ja s’ha comentat, la reacció és una reacció exotèrmica, per tant s’ha d’extreure calor al 

reactor per mantenir la temperatura de 110OC. 

Es calcula el calor a apartar al reactor a partir de l’entalpia de reacció (DHr=-1,09·106 J/mol) i els 

mols reaccionats. 

R = r<;<X · DHr = −4,09 · 10«	GÅ/ℎ 11.67  
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CÀLCUL DE LA TEMPERATURA MITJANA LOGARÍTMICA 

El fluid de servei és aigua i té un salt tèrmic de 30OC a 35OC i la temperatura de reacció és de 

110OC i l’aliment entra a un increment de temperatura de 5OC. 

∆LHX =
(L+%,-O)+ − L%&O+,",) − (L+%,-O)+ − L$)+O#",)

ln	(
L+%,-O)+ − L%&O+,",
L+%,-O)+ − L$)+O#",

)
 11.68  

El salt tèrmic s’ha calculat considerant circulació en paral·lel i és de, ∆LHX = 77,47℃. 

CÀLCUL DE L’ÀREA DE TRANFERÈNCIA DE CALOR 

Per el càlcul de l’àrea de transferència de calor necessària, s’utilitza l’equació 11.69: 

} =
R

  · ∆LHX
 11.69  

El coeficient de transmissió (U), s’ha estimat bibliogràficament amb un valor de 300 W/m2OC[20]. 

L’àrea necessària pel fluid per mantenir la temperatura del reactor a 110OC és de 49m2. 

D’altra banda, l’àrea de transmissió de calor de cada tub per les mides escollides anteriorment 

per aquest serà:  

}%yO,O|à = b · `\ · Ñ = 1,195	HK 11.70  

Dividint l’àrea total necessària entre la de cada tub, s’obté el número de tubs necessaris de les 

dimensions especificades per a un correcta transmissió de calor: 

^°]m;J =
}

}%yO,O|à
=

49HK

1,195HK = 41 11.71  

Comparant el valor obtingut de número de tubs necessaris per arribar al volum de reactor amb 

els que es necessiten per assolir una bona transmissió de calor, s’observa, com no es donarà cap 

limitació en la transferència d’energia, ja que l’àrea exterior de transferència de calor serà molt 

més gran a la necessària. 

Per últim es calcula el cabal d’aigua necessari per absorbir la calor generada: 

HúKÀ =
R

rx · ∆L
= 195658	GE/ℎ 11.72  

Q = 4,09 · 10«	GÅ/ℎ. 
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Cp és el calor específic de l’aigua (4,184 kJ/kg OC). 

∆Ã	= 5OC. 

11.1.6 DIMENSIONAMENT 

S’ha escollit una disposició de tubs triangular, així doncs determinant el pitch. Aquest número 

que marca la distància entre els centres de dos tubs consecutius. Per una disposició triangular, 

recomana un pitch de 1,25 vegades el diàmetre exterior dels tubs: 

xi]_ℎ = 1,25 · `® = 1,25 · 0,0635H = 0,0794	H 11.73  

Per el càlcul del diàmetre del feix de tubs, s’utilitza la disposició dels tubs i el número de passos 

per tubs, el qual és 1 i determinant el valor de les constants n i k. 

`à = `® · Q
[]

Gs
S
s/&s

 11.74  

Per el pitch triangular i un pas per tubs, es tenen els valors de les constant: 

Õ≠ = 2,142 

¶≠ = 0,319 

¬´= diàmetre extern dels tubs (m). 

Nt  = número de tubs. 

`à = 0,0635 · (
345,74

0,319
)s/K,shK = 1,658H 

Per el càlcul del diàmetre de la carcassa, s’ha de sumar l’espai que ha d’existir entre el feix de 

tubs i la paret externa de la carcassa, al diàmetre de feix de tubs. Per poder determinar el 

diàmetre de carcassa s’utilitza la Figura 11.9:  
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Figura 11.9: Relació distància des del feix de tubs a la carcassa amb el diàmetre d’aquesta, segons el tipus. 

S’ha decidit utilitzar la carcassa de tipus S/W (Split-ring floating head), a la Figura 11.9 només 

arriba fins el valor de Db 1,2, i al nostre cas Db > 1,2. Per tant, com es tracta de expressió lineal, 

s’allarga la recta, es mostra a la Figura 11.10: 

 
Figura 11.10: Relació entre el diàmetre del feix de tubs i el diàmetre interior de la carcassa per carcassa tipo S/W. 

Per el tipus de carcassa i el diàmetre de feix de tubs calculat anteriorment, s’obté una diferència 

entre el diàmetre intern de la carcassa i el diàmetre del feix de tubs. Per tant, el diàmetre intern 

de carcassa es Ds=1,75m. 

S’ha comprovat el quocient entre la longitud dels tubs i el diàmetre de carcassa estigui entre els 

valors 4 i 6.  

y = 27,612x + 44,418
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Ñ

`J
=

7

1,75
= 4 11.75 

Posteriorment es calcula la velocitat de circulació del gas dins dels tubs, mitjançant l’equació 

11.76: 

jO =
HO	

DO · }*,$sO|à · [O*
 11.76 

mt és el flux màssic del fluid que circula per tubs. 

rt és la densitat del fluid que circula per tubs. 

Apas1tub és l’àrea de pas del fluid per un tub. 

Nts és el número de tubs per pas. 

A la següent taula es mostren els valors dels paràmetres de l’equació 11.76: 

Taula 11.10: Dades per l’aplicació de l’equació 11.76. 

Mt (kg/s) 0,512 

rt (kg/m) 1,778 

Apas1tub (m2) 0,002 

Ntp 482,814 

Substituint las dades a l’equació s’obté un valor de vt=0,3 m/s. 

Aquesta velocitat es compara amb valors bibliogràfics de velocitat típiques. Es calcula el 

Reynolds de partícula (Equació 11.77), ja que es coneix que per gasos, aquest pren valors entorn 

a 100. 

ï\* = DO · `* ·
jO
òŒ

 11.77 

Dp és el diàmetre de partícula de catalitzador. 

µG és la viscositat del fluid que circula per tubs. 

rt és la densitat de tubs. 

Els valors dels paràmetres utilitzats a l’equació 11.77 es recullen a la Taula 11.11: 

Taula 11.11: Dades per el càlcul del Reynolds de partícula. 

rt (kg/m3) 1,778 

Dp (m) 0,004 

vt (m/s) 0,2996 

µ∑ (kg/m·s) 1,55E-05 
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El Reynolds de partícula calculat es de 137,5. Aquest valor es troba dins del rang típic, per tant 

la velocitat es correcta i es pot seguir amb el disseny. 

Posteriorment, es comprova la circulació a la zona de carcassa. Primer, es necessari dimensionar 

les pantalles deflectores, per tal de saber l’àrea de secció; els següents paràmetres afectaran a 

dita àrea: 

- Baffle cut:  

Alçada lliure que queda entre la pantalla i la carcassa, el percentatge òptim oscil·la entre 

20 i 25% del diàmetre de carcassa. 

;<ØØX\	_m] = 0,25 · $̀ = 0,25 · 1,75H = 0,44H 11.78 

 

- Ib (Espaiat entre pantalles):  

El rang òptim oscil·la entre 30 i 50% del diàmetre de carcassa: 

œ; = 0,4 · $̀ = 0,4 · 1,75H = 0,7H 11.79 

 

- Número de pantalles deflectores: 

^°`\ØX\_]W=\J = Q
Ñ

œ;
S − 1 = Q

7

0,7
S − 1 = 9 11.80 

Per tant, es calcula l’àrea de pas transversal de la carcassa, que equival a l’àrea de secció del 

fluid refrigerant: 

}–— =
œ; · $̀ · (xi]_ℎ − `®)

^*$ · xi]_ℎ
=
0,7 · 1,75 · (0,068 − 0,05435)

1 · 0,068
= 0,245HK 11.81 

Õø“ és el número de passos per carcassa, que en aquest cas es 1. 

Amb el cabal màssic de refrigerant obtingut anteriorment, l’àrea transversal i la densitat de 

l’aigua es determina la velocitat de l’aigua a la carcassa: 

j,#{|, =
H,#{|,

}–— · D,#{|,
=

195658
GE
ℎ

0,245HK · 1000GE/HI =
799,52H

ℎ
= 0,222H/J 

 

11.82 
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La velocitat es compara amb valors bibliogràfics de velocitats típiques. Es calcula el Reynolds de 

carcassa, ja que es coneix que per líquids, ha de ser superior a 1000, per règims turbulents. 

ï\$ =
D$ · %̀É · j$

ò$
 11.83  

%̀É =
1,1

`\
· (xi]_ℎK − 0,917 · `\K) = 0,039	H 11.84 

  µs és la viscositat del fluid que circula per la carcassa. 

El Reynolds de carcassa calculat és de 8570,7. Per tant, la velocitat de carcassa seria correcta, ja 

que, el Reynolds esta dins dels valors típics. 

11.3.7 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ DEL REACTOR 

El material que s’utilitzarà per la construcció dels reactors tindrà en compte la compatibilitat 

dels components a l’interior del mateix. En quest cas, s’ha decidit utilitzar AISI 316L. 

11.3.8 DISSENY MECÀNIC  

El disseny mecànic del reactor, s’ha segut el codi ASME sección VIII Div. 1.  

Per començar es determinen les condicions de disseny, temperatura i pressió d’operació, tant 

de la carcassa com de tubs.  

- Pressió de disseny: 

!"#$$%&' = !)*%+,-#ó · 1,1 = 1,5	<]H · 1,1 = 1,65	<]H 11.85 

- Temperatura de disseny: 

L"#$$%&' = L)*%+,-#ó + 20°r = 110°r + 20°r = 130°r 11.86 

- Eficiència de soldadura, E:  

Serveix per corregir les imperfeccions durant la soldadura i depèn del tipus de 

radiografiat al que es sotmès el equip. Per aquest cas el valor de E es 0,85, degut a que 

es suposa que es fa un radiografiat parcial i els punts de soldadura son dobles. 
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- Esforç de disseny, S:  

Per la temperatura de treball i el material emprat s’obté un valor de 150 N/mm2 que 

equival a 1480,4 atm. 

S’ha emprat una tolerància de corrosió (C.A) de 2mm. 

A partir de la equació que ens proporciona el codi ASME sección VIII Div. 1, es calcula 

l’espessor dels tubs: 

												]O =
!O · ï#&O,O

o · p − 0,6 · !O
+ r. } 11.87 

tt és l’espessor dels tubs (m). 

Pt és la pressió interna dels tubs (atm). 

S és l’esforç de disseny (atm). 

Rint,t és el radi intern dels tubs (m). 

E és el factor de soldadura. 

C.A. és la tolerància de corrosió. 

Substituint els valors a l’equació 11.87, s’obté l’espessor de tubs, tt=0,002, equival al gruix fixat 

anteriorment. 

Espessor de la carcassa  

La següent figura mostra els paràmetres per el càlcul de la carcassa segons el codi ASME. 

 
Figura 11.11: Espessor per carcassa segons ASME sección VIII Div. 1. 

Substituint els valors dels paràmetres corresponents a la carcassa a l’equació 11.87, s’obté 

espessor de carcassa de tc=0,00315m i si es sobredimensiona un 10 %, s’obté un valor de tc= 

0,00346m. 
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Espessor del capçal 

Per el disseny d’equips normalment s’utilitzen tres tipus de capçals, el hemisfèric, el torisfèric i 

el el·lipsoïdal. En aquest cas s’ha decidit utilitzar el torisfèric, per tal que es doni un millor 

repartiment del gas d’entrada entre els tubs que conformen el reactor.  

La següent figura mostra els paràmetres per el càlcul del capçal segons els codi ASME sección 

VIII Div. 1. 

 
Figura 11.12: Espessor del capçal segons ASME sección VIII Div. 1 . 

L: Diàmetre intern de carcassa (m) = 1,75  

R: 0,1·Diàmetre intern de carcassa (m) = 0,175 

L/r = 10 

Amb el valor de la relació de L/r, es troba el valor de M = 1,54. 

A partir de l’Equació 11.88 i substituint els valors dels paràmetres a utilitzar s’obté l’espessor del 

capçal. 

]ù,* =
!O· · Ñ · Ü

2 · o · p − 0,2 · !O
+ r. }.= 0,00377H 11.88 

 

Es sobredimensiona el valor obtingut un 10 %, per tant s’obté un valor de tcap = 0,00414m. 

Un cop calculat l’espessor del capçal, es calcula l’alçada d’aquest, el qual serà la suma de la part 

esfèrica i la part recta: 
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- Part esfèrica: 

ℎ\ = 0,1935 · `J − 0,455 · ] = 0,337	H 11.89 

- Part recta: 

ℎ= = 3,5 · ] = 0,0145	H 11.90 

Així doncs, l’alçada del capçal serà: 

ì-,*ç,P = ℎ= + ℎ\ = 0,352	H 11.91 

Es calcula l’alçada total del reactor, sabent l’alçada del capçal i la longitud dels tubs: 

	ì=\<_]W= = Ñ + 2 · ì_<xç<X = 7,703	H 11.92 

- Volum cos cilíndric: 

N_iXi^n=\ =
b

4
· `K · Ñ = 16,84	HI 11.93 

- Volum capçal: (aproximació en el capítol 10-140 “transport and storage of fluid” 

taula 10-65 “volume of heads” per un capçal torisfèric ASME[3]: 

N_<xç<X = 0,513 · ℎ · `]K = 0,552	HI 11.94 

Per tant el volum total del reactor: 

N	]W]<X	=\<_]W= = N_iXi^n=\ + 2 · N_<xç<X = 17,94	HI 11.95 

11.3.9 PES DEL REACTOR BUIT 

El del reactor al buit serà la suma de la massa del tubs, la carcassa i el capçals. 

El material escollit (acer inoxidable 316L) té una densitat de: 

D,-%+ = 7960	îE/HI 

- Massa de tubs: 

H	]m;J = 1N%yO,sO|à − N#&O,sO|à2 · D	<_\= · [] = 8848,61	GE 11.96 
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- Massa del cos cilíndric i el capçal torisfèric: 

H	_iXi^n=\, _<=_<JJ< = (N\”] − Ni^]) · D	<_\= = 1062,97	GE 11.97 

H	_<xç<X, _<=_<JJ< = (N\”] − Ni^]) · D	<_\= = 41,704GE 11.98 

H	_<=_<JJ< = H_iXi^n=\, _<=_<JJ< + 2 · H	_<xç<X, _<=_<JJ<

= 1146,38	GE 

11.99 

 

La suma dels kilograms de tub i els de carcassa , són els kilograms del reactor: 

H	]W]<X = H	]m;J +H	_<=_<JJ< = 9994,984	GE 11.100  

11.3.10 PES DEL REACTOR EN OPERACIÓ 

El pes total del equip està constituït pel pes del equip al buit, el pes fel fluid que circula per 

carcassa, la mescla que circula pels tubs i la massa de catalitzador que hi ha dins dels tubs. Per 

tant, s’obté la següent expressió: 

Ü	Wx = Ü	]W]<X, ;mi] +Ü	_<=_<JJ< +Ü	]m;J +Ü	_<]<Xi]‘<nW=

= 9994,984	GE + 1146,376	GE + 23380,5917GE

+ 9788	GE = 44309,952	GE	 

11.101  
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11.4 COLUMNES DE DESTIL·LACIÓ 

11.4.1 INTRODUCCIÓ 

L’operació de destil·lació és la més eficient com a mètode de separació a BLEN S.L., la separació 

es produeix per diferència de punts d’ebullició en els compostos presents en el procés de 

producció.  

El disseny de les columnes de destil·lació es divideix en tres etapes generals: 

- Selecció de condicions d’operació i paràmetres teòrics i de la columna. 

- Elecció de tipus, disseny i dimensionat intern. 

- Disseny i càlculs mecànics del recipient segons el codi de disseny emprat. 

BLEN S.L. consta de 2 columnes de destil·lació una columna de rebliment i un altre de plats. 

Aquestes columnes, treballen en diferents condicions d’operació, en base a temperatures i 

pressions, composició i quantitat d’aliment amb diferents finalitats de separació. 

Aquest manual no descriu ni utilitza models matemàtics complexes pel càlcul teòric de cada 

columna, sinó que es basa en conceptes bàsics de les operacions de separació com a fonament 

de disseny. No obstant, la utilització de programari de simulació de processos químics pel càlcul 

teòric, el procediment de càlculs segons la bibliografia emprada, l’ús de correlacions gràfiques 

pel dimensionament del rebliment pertinent i l’aplicació del codi de disseny mecànic ASME VIII 

Div. 1 per recipients a pressió s’han dut a terme.  

El programari utilitzat és el simulador Aspen Hysys V8.4 i el procediment de càlcul s’ha obtingut 

del llibre de la bibliografia. 

11.4.2 CONDICIONS D’OPERACIÓ  

S’han seleccionat unes condicions d’operació per tal d’obtenir una bona separació intentant 

reduir el màxim possible el dimensionament de les columnes i els costos energètics. Per això 

s’han obtingut els següents paràmetres. 

- Pressió: Totes les columnes de destil·lació treballen a pressió. Aquesta consideració s’ha 

tingut en compte segons les temperatures d’operació desitjades en la columna i 

temperatures de treball del condensador i reboiler. 
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- Puresa del producte: Segons l’objectiu de cada columna s’ha establert una puresa de 

separació dels components sense arribar a tenir un nombre elevat d’etapes d’equilibri. 

- Reflux d’operació: Per realitzar el disseny de les columnes s’ha emprat una relació de 

reflux extern de 1. En el cas d’obtenir un nombre d’etapes teòriques elevat, s’augmenta 

fins arribar a un nombre d’etapes raonable. 

En la idealitat, seria imprescindible realitzar un estudi de costos en funció dels paràmetres 

anomenats anteriorment, com de seguretat i mediambientals, però aquest estudi requereix un 

ampli espai de temps del que no es disposa. 

11.4.3 MÈTODE RIGURÓS PEL CÀLCUL DE PARÀMETRES TEÒRICS DE LA COLUMNA 

Per al càlcul rigorós s’ha utilitzat en mètode Short-cut emprat pel programari Aspen Hysys V8.4. 

Aquest mètode realitza una simulació dels paràmetres que opera la columna. Un cop realitzat 

el Short-cut, donarà una aproximació de valors de cabal de vapor, el nombre d’etapes i entrada 

de l’aliment a la columna i temperatures del condensador i del reboiler. 

Un cop obtingudes les dades anteriors, s’introdueixen a la simulació de columnes rigoroses 

emprat també pel mateix programari Aspen Hysys V8.4 tal i com es mostra a continuació: 

 
Figura 11.13: Monitor de dades per la simulació rigorosa de columnes de destil·lació. 
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Amb tots els valors introduïts, el simulador realitzarà una sèrie d’iteracions per calcular la 

composició dels corrents de sortida. Si aquests valors no són els desitjats es modificarà la relació 

de reflux i el cabal de destil·lat fins aconseguir la separació desitjada. 

11.4.4 ELECCIÓ DEL TIPUS DE COLUMNA 

Els dos tipus de columna de destil·lació més utilitzats són les columnes de plats i les columnes 

rebliment on aquestes poden tenir un rebliment ordenar o bé desordenat. 

Per triar el tipus de columna, s’han tingut en compte els següents punts: 

Es preferible utilitzar una columna de plats: 

- El fluid a destil·lar es considerat brut o conté contaminants. 

- Fluids viscosos. 

- Requeriments de entrades i sortides laterals. 

Es preferible utilitzar una columna de rebliment: 

- Obtenció d’una baixa caiguda de pressió. 

- Perill de patir corrosió interna. 

Seguint aquests criteris, s’ha escollit utilitzar la primera columna del procés (K-3001) de tipus 

empacat desordenat i la segona columna de destil·lació (K-3002) de plats. 

11.4.5 DISSENY I DIMENSIONAMENT INTERN 

11.4.5.1 COLUMNA DE REBLIMENT 

Existeixen diferents elements que formen part de una columna de rebliment. A continuació, es 

mostra un model de columna amb els seus respectius elements[9].  
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Figura 11.14: Distribució d’ una columna de destil·lació de tipus empacat. 

11.4.5.1.1 REBLIMENT 

Per la selecció del tipus d’empacat, no existeixen criteris absoluts, aquests depenen del seu 

tipus, mida i material de construcció. Els punts que es tenen en compte són: 

- Resistència química. 

- Capacitat per conducció de fluids. 

- Eficiència. 

- Caiguda de pressió. 

1. Sortida de vapor 

2. Eliminador de boira 

3. Distribuïdor de reflux 

4. Entrada del líquid que 

prové del condensador 

5. Boca d’home 

6. Distribuïdor de líquid 

7. Limitador 

8. Zona empacada 

9. Suport de rebliment 

10. Distribuïdor d’aliment 

11. Entrada de l’aliment 

12. Entrada de vapor que 

prové del reboiler. 

13. Distribuïdor de líquid 

14. Eliminació de vòrtex 

15. Sortida de líquid 
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Tenint en compte els punts anteriors, s’ha escollit un rebliment de tipus Berl Rings de 

ceràmica[10], ja que resisteix molt bé la temperatura, la alta pressió i pot resistir sobre la corrosió 

dels compostos àcids i diversos solvents orgànics.  

Respecte a la mida del rebliment, s’ha escollit una mida de 1’’ ja que és la mida estàndard més 

apropada al valor real. La mida de l’empacat va en funció del diàmetre de la columna: 

’+%àP#Z%&O =
’-)P|Z&,

20
=
0,4572	H

20
= 0,023	H = 23	HH 11.102 

A continuació, es mostra els paràmetres de disseny de la columna de rebliment obtingut a través 

del programari Aspen Hysys V8.4 mitjançant l’eina Tray sizing. 

Taula 11.12: Paràmetres de disseny mitjançant Tray sizing de Aspen Hysys V8.4 de la columna K-3001. 

Elements interns de la columna 

Tipus Empacat 

Tipus d'empaquetament Berl Saddles (Ceramic) 1" 

Correlació inundació SLEv73 

Correlació HETP Frank 

HETP (m) 0,4572 

Geometria de la columna 

Diàmetre intern (m) 0,4572 

Àrea transversal (m2) 0,1642 

Alçada empacat (m) 2,743 

Resultats hidràulics 

Inundació màxima (%) 27,42 

Pèrdua de pressió (kPa/m) 0,291 

Secció ÷P (kPa) 0,7983 

Velocitat del gas d'inundació (m3/h/m2) 428,4 

Velocitat del gas d'inundació (m/s) 0,119 
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11.4.5.1.2 SUPORT DE REBLIMENT 

El suport de rebliment és una espècie reixeta. La seva funció és suportar el pes del rebliment 

mentre només permeti el pas del líquid i del vapor. Per sobre del rebliment, es troba un limitador 

que impedeix que el rebliment no marxi cap a altra zona de la columna. 

Aquestes peces seran escollides mitjançant l'ús de catàlegs proporcionats pel propi fabricant del 

rebliment, per tant, no seran objecte de disseny, encara que cal tenir en compte que els dos 

elements no poden contribuir molt en la pèrdua de càrrega, així que es trien tractant de 

minimitzar la resistència al pas del fluid.  

11.4.5.1.3 BOCA DE MÀ 

La boca de mà és un tros de tub amb una brida cega, per tal d’obrir aquesta brida, s’ha de treure 

els cargols de la brida cega. 

La funció d’aquests elements és poder dur a terme el manteniment de la columna des de les 

zones més accessibles. Degut a les dimensions de la columna el diàmetre d’aquest forat serà 

d’uns 250 mil·límetres per tal de poder introduir una mà dins de la columna i realitzar l’operació 

desitjada. 

Aquesta columna contindrà 4 boques de mà, el qual dues es trobaran per sobre del suport de 

rebliment en la zona de esgotament i rectificació per tal de extreure el rebliment de dins de la 

columna, i les altres dues per sobre de l’alçada del rebliment per tal d’introduir el rebliment a la 

columna. 

11.4.5.1.4 DISTRIBUÏDOR DE LÍQUID 

La columna presenta dues entrades, la de l’aliment i la de reflux. És necessària  una bona 

distribució d’aquests corrents d’entrada per tal de garantir una bona transferència de matèria i 

energia. Per això, és necessari l’ús d’un distribuïdor de líquid. 

El distribuïdor de líquid, ha de donar un cabal constant en tota la secció de la columna i mulli tot 

el rebliment de dins de la columna. 
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Figura 11.14: Distribuïdor de líquid[11]. 

 

11.4.5.2 COLUMNA DE PLATS 

Degut a les condicions d’operació de la columna, es decideix utilitzar el plat perforat degut a què 

la construcció és més senzilla, requerint la perforació de petits forats, i per això és el més emprat 

en la indústria. 

El plat proporciona una barreja entre el corrent líquid i vapor produint una etapa d’equilibri en 

cada plat. Es calcula l’obertura que ha de tenir per tal que el contacte entre el líquid i el vapor 

sigui el correcte i no produeixi cap inundació o arrossegament. També és important aconseguir 

que la caiguda de pressió en el plat sigui mínima. 

Figura 11.15: Plat perforat[11]. 
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A continuació, es mostra els paràmetres de disseny de la columna de plats obtingut a través del 

programari Aspen Hysys V8.4 mitjançant l’eina Tray sizing. 

Taula 11.15: Paràmetres disseny mitjançant Tray sizing de Aspen Hysys V8.4 de la columna K-3002. 

Elements interns de la columna 

Tipus de plat Sieve 

Número de trajectòria de flux 1 

Mètode d'inundació Glitsch 

Geometria de la columna 

Diàmetre intern (m) 0,9144 

Àrea transversal (m2) 0,6567 

Àrea buida (m2) 0,05585 

Àrea activa (m2) 0,5542 

Àrea DC (m2) 0,05126 

Espai entre plats (m) 0,6096 

Altura (m) 4,267 

Resultats hidràulics 

Inundació màxima (%) 43,34 

Pèrdua de càrrega per plat (kPa) 0,492 

Càrrega màxima 12,32 

Detalls del plat 

Longitud total (mm) 618,9 

Altura (mm) 50,8 

Número d'orificis 1063 

Longitud de flux (mm) 673,1 

Amplada de flux (mm) 823,3 

11.4.6 DISSENY MECÀNIC 

En aquest apartat, es detalla el disseny mecànic de les columnes de destil·lació un cop finalitzat 

l’apartat 11.4.5 DISSENY I DIMENSIONAMENT INTERN. Pel disseny mecànic, s’utilitza el codi de 

disseny ASME sección VIII Div. 1.  

Cal tenir en compte que l’altura necessària de rebliment de les columnes ve donat per la Taula 

11.14 i Taula 11.15. Però, tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, dins de la columna de 
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destil·lació de rebliment, existeixen una sèrie d’elements interns que s’han de tenir en compte 

a l’hora de calcular l’alçada total de la columna. En aquest cas s’ha suposat un total d’un 60% de 

l’alçada del rebliment per tal de garantir una bona transferència de matèria i energia. 

Taula 11.16: Altura del cos cilíndric de la columna de destil·lació de rebliment (K-3001). 

Zona esgotament / STREAPPING Alçada (m) Alçada total (m) 

Suport rebliment  0,18 0,18 

Boca d'home 0,25 0,43 

Empacat 1,83 2,01 

Boca de mà 0,25 2,26 

Distribuïdor de líquid 0,37 2,63 

Zona rectificació / ENRICHMENT Alçada (m) Alçada total (m) 

Brides 0,18 2,81 

Suport rebliment  0,09 2,90 

Boca d'home 0,25 3,15 

Empacat 0,91 3,81 

Boca d'home 0,25 4,07 

Entrada reflux 0,18 4,25 

Dit això, ja es pot procedir al càlcul amb el codi ASME sección VIII Div. 1, de igual forma que en 

el disseny dels tancs a pressió exceptuant els punts indicats a continuació. El procediment 

s’explica detalladament en l’apartat 11.2.2 DISSENY MECÀNIC del tanc pulmó. 

- Temperatura de disseny:  

Per al càlcul de la temperatura de disseny, es suma un marge de seguretat a la mitjana 

de temperatures del reboiler i condensador, en aquest cas són uns 20OC per sobre la 

temperatura d’operació. 

L"#$$%&' =
L+%à)#P%+ + L-)&"%&$,")+

2
+ 20℃ 11.103 
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A continuació, es mostren els paràmetres de disseny obtinguts de les columnes de destil·lació 

de BLEN S.L. 

Taula 11.17: Característiques columnes de destil·lació. 

PARÀMETRES COLUMNA DESTIL·LACIÓ 

PARÀMETRES K-3001 K-3002 

Material tanc AISI 316L Acer vitrificat 

Dmaterial (kg/m3)	 7960 7850 

rmesla (kg/m3) 708.2 888,55 

Pressió operació (bar) 14,19 2,026 

Pressió hidrostàtica (bar) 0,19 0,37 

Pressió disseny (bar) 17,26 2,88 

Temperatura condensador (oC) -79,08 -6,67 

Temperatura reboiler (oC) 65,89 41,9 

Temperatura disseny (oC) 75,49 37,62 

Plats 6 7 

Plat aliment 4 4 

Diàmetre intern (m) 0,46 0,9144 

Alçada cos (m) 4,25 4,267 

Gruix cos (mm) 7,3 5,7 

Diàmetre extern (m) 0,47 0,926 

Alçada capçal superior (m) 0,12 0,198 

Gruix capçal superior (mm) 8,6 6,2 

Alçada capçal inferior (m) 0,12 0,198 

Gruix capçal inferior (mm) 8,6 6,2 

Alçada tanc (m) 4,48 4,66 

Pes cos (kg) 233,81 548,29 

Pes capçal superior (kg) 19,8 59,11 

Pes capçal inferior (kg) 19,8 59,11 

Pes tanc buit (kg) 273,41 666,51 

Pes tanc ple d'aigua (kg) 1009,6 3728,79 

Pes tanc en operació (kg) 794,78 3387,5 
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11.5 SEPARADOR DE FASES (COLUMNA FLASH) 

11.5.1 INTRODUCCIÓ 

Els separadors vapor-líquid és una separació simple per separar un corrent líquid el qual 

produeix una fase vapor a partir d’un fenomen d’expansió.  

BLEN S.L. disposa de 4 columnes de separació Flash, dues que s’introdueixen a l’inici del procés 

per tal de purificar al 100% els reactius així posteriorment introduir al reactor, i les altres dues 

que es troben al final del procés de separació per tal de purificar el producte final. 

S’ha dut a terme tres etapes per tal de dissenyar els separadors de fases: 

- Selecció de les condicions d’operació. 

- Elecció i disseny del tipus de columna de separació. 

- Dimensionament intern. 

- Disseny y càlcul exterior de la columna. 

Aquest disseny s’ha obtingut mitjançant el programari Aspen Hysys V8.4 on s’han dut a terme 

els càlculs teòrics dels corrents de columna. Per al dimensionament intern s’ha fet servir les 

correlacions d’una columna flash[12]. A continuació, s’aplica el codi ASME sección VIII Div. 1 per 

al disseny exterior del recipient. 

11.5.2 SELECCIÓ DE LES CONDICIONS D’OPERACIÓ 

Les columnes Flash introduïdes a l’inici del procés estan especialment dissenyades per 

l’eliminació d’inerts que contenen els reactius. El clorur d’hidrogen conté com a inert hidrogen 

i l’acetilè conté una petita concentració de metà que també s’ha d’eliminar. Per tal d’eliminar 

aquests inerts, s’ha hagut de liquar prèviament els reactius i treballar a altes pressions a les 

columnes Flash per tal d’efectuar una separació 100% eficaç.  

Les condicions d’operació a tenir en compte han sigut la pressió i la temperatura de la columna. 

L’acetilè reactiu en fase líquida s’ha introduït a una temperatura d’uns -40OC. Respecte la pressió 

s’ha realitzat una expansió de 20 atmosferes a 19 atmosferes per a una vaporització instantània 

de l’hidrogen. El clorur d’hidrogen reactiu en fase líquida s’ha introduït a una temperatura de 
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uns -30OC. Respecte la pressió s’ha realitzat una expansió de 14 atmosferes a 13 atmosferes per 

a una vaporització instantània del metà. 

Les columnes Flash introduïdes al final del procés estan especialment dissenyades per la 

reducció de reactius que no han reaccionat prèviament i subproductes no separats en processos 

de separació anteriors, així purificar el producte.  

Les condicions d’operació a tenir en compte han sigut la pressió i la temperatura de la columna. 

La mescla en fase líquida s’introdueix a una temperatura d’uns -6,66OC. Respecte la pressió es 

realitza una expansió de 2 atmosferes a pressió atmosfèrica per a una vaporització instantània 

dels subproductes i reactius no reaccionats i així recircular el vapor cap l’inici de l’àrea de 

separació. A continuació, el corrent líquid es sotmet a la columna de separació final, introduïda 

a una temperatura d’uns -16,2OC. Respecte la pressió s’ha realitzat una expansió de 1 atmosfera 

a pressió de buit per a una vaporització instantània dels reactius no reaccionats i així recircular 

el vapor cap l’inici de l’àrea de reacció. 

11.5.3 SELECCIÓ I DISSENY DEL TIPUS DE COLUMNA 

S’ha dissenyar el recipient vertical, ja que són més freqüents i així optimitzar espai.  

Per al disseny s’ha calculat la columna a partir d’unes correlacions empíriques per a 

columnes Flash[12]. 

11.5.4 DIMENSIONAMENT INTERN 

Per a realitzar una separació correcta de les fases que es troben a l’interior del separador, cal 

obtenir una velocitat terminal adequada, que determina la quantitat de líquid en suspensió que 

es troba en el si del vapor en moviment dins de la columna. 

Per dimensionar el separador, cal tenir en compte els següents criteris bàsics: 

- El líquid cap que present un temps de residència entre 3 i 5 minuts, es selecciona 5 

minuts com a paràmetres de disseny. 

- La relació entre alçada i diàmetre (h/D) pot variar entre 3 a 6, es selecciona un valor de 

4. 
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A continuació, es mostra el procediment de càlcul pel disseny del separador de fases amb 

l’exemple de càlcul d’un dels respectius tancs: 

o~ =
Ñ

∂
fQ
D◊
Dÿ
S 

11.104 

SF és el factor de separació. 

o~ =
3364

GE
ℎ

687,7
GE
ℎ

aU
2,83

GE
HI

965,9
GE
HI

Y = 0,26 

 

 
Figura 11.16: Velocitat de disseny del vapor front el factor de separació vapor-líquid per 

separadors al 85% d’inundació. 

Observant el gràfic es pot determinar que la velocitat de disseny del vapor (KV) equival 

aproximadament a 0,4 ft/s. 

ò* = î◊f
Dÿ − D◊
D◊

 
11.105 

µp és la velocitat màxima permesa per al vapor dins del separador. 
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ò = 0,85 · ò* 11.106  

µ és la velocitat del vapor dins del separador. 
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#̀&O = f
4 · 0,06	HK
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= 0,29	H 
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S · #̀&O  11.109 

ℎ-)$ = 4 · 0,29	H = 1,14	H 

ℎPíÉ|#" = 0,85 · ℎ-)$ 11.110 

ℎPíÉ|#" = 0,85 · 1,14	H = 0,973	H 

11.5.4.1 ELIMINADOR DE BOIRA 

En la part superior de la columna Flash s’instal·la una malla en la part superior per evitar que el 

vapor arrossegui líquid cap a la sortida superior de la columna. S’introduirà un eliminador de 

boira amb uns 15 mm de gruix[13]. 

11.5.5 DISSENY I CÀLCUL EXTERIOR DE LA COLUMNA 

Mitjançant el codi ASME sección VIII Div. 1, s’ha realitzat el disseny de la columna a pressió 

interna. Aquests càlculs es mostren detalladament en l’apartat 11.2.2 DISSENY MECÀNIC del 

tanc pulmó.   



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
CAPÍTOL 11. MANUAL DE CÀLCULS 

  
 

59/100 
 

Taula 11.18: Característiques separadors de fase. 

PARÀMETRES SEPARADOR DE FASES 

PARÀMETRES B-2001 B-2002 B-3003 B-3004 

Material tanc Hastelloy C AISI 316L Acer vitrificat Vidre 

Dmaterial (kg/m3)	 8890 7960 7850 2500 

rmescla (kg/m3) 961 350 947,5 965,9 

Pressió operació (bar) 14,19 20,26 2,026 1,013 

Pressió hidrostàtica (bar) 0,26 0,12 0,09 0,227 

Pressió disseny (bar) 17,35 24,46 2,54 1,488 

Temperatura operació (OC) -30,5 -40 191,9 -16,2 

Temperatura disseny (OC) -40,5 -50 211,9 -26,2 

Velocitat màxima vapor (m/s) 0,887 0,386 2,249 11,192 

Inundació (%) 85 85 85 85 

Velocitat vapor (m/s) 0,75 0,33 1,91 9,51 

Àrea pas (m2) 0,39 0,61 0,06 0,28 

Diàmetre intern (m) 0,7 0,88 0,29 0,6 

Alçada cos (m) 2,8 3,52 1,14 2,39 

Alçada líquid (m) 2,384 2,995 0,973 2,034 

Gruix eliminador boira (m) 0,15 0,15 0,15 0,15 

Gruix cos (mm) 8,9 12,4 4,8 5,8 

Diàmetre extern (m) 0,72 0,91 0,296 0,61 

Alçada capçal superior (m) 0,17 0,22 0,072 0,14 

Gruix capçal superior (mm) 10,9 16 4,9 6,5 

Alçada capçal inferior (m) 0,17 0,22 0,072 0,15 

Gruix capçal inferior (mm) 10,9 16 4,9 6,5 

Alçada tanc (m) 3,15 3,97 1,29 2,67 

Pes cos (kg) 496,75 979,23 39,24 66,33 

Pes capçal superior (kg) 62,89 124,14 5 9,24 

Pes capçal inferior (kg) 62,89 124,14 5 9,24 

Pes tanc buit (kg) 622,52 1227,52 49,22 75,57 

Pes tanc ple d'aigua (kg) 1839 3646,69 132,17 825,5 

Pes tanc en operació (kg) 1791,52 2074,23 127,81 800 
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11.6 BESCANVIADORS DE CALOR 

En aquest apartat es defineix els paràmetres de disseny que s’ha utilitzat per al càlcul dels 

bescanviadors de calor necessaris per a la planta BLEN S.L. 

Com s’ha descrit en l’apartat 2.2.7 BESCANVIADOR DE CALOR del CAPÍTOL 2. EQUIPS, els 

bescanviadors utilitzats són de carcassa i tubs ja que la seva configuració permet una gran àrea 

superficial per a un volum petit, el seu disseny es pot adaptar per a qualsevol operació. 

Per dissenyar els bescanviadors s’ha utilitzat el programa informàtic Aspen Exchanger Design & 

Rating V8.4. El programa conté el codi TEMA (Tubular Exchanger Manufactures Association) i el 

codi ASME sección VIII Div. 1. 

El programa està completament automatitzat proporcionant el disseny més econòmic i òptim 

per a les dades que s’han introduït, però per a obtenir els millors resultats s’han d’introduir les 

dades encertades. 

S’han diferenciat quatre tipus de bescanviadors de calor necessaris per a la planta: 

- Refrigeradors: Per refredar un corrent del procés. 

- Calefactors: Per escalfar un corrent del procés. 

- Evaporadors: Per vaporitzar un corrent del procés. 

- Condensadors: Per condensar un corrent del procés.  

11.6.1 DISSENY DELS BESCANVIADORS DE CALOR 

Per a que el programa proporcioni un disseny adient, s’ha seguit el següent criteri amb un breu 

exemple del programari amb el disseny del bescanviador W-2005. 

 

11.6.1.1 LOCALITZACIÓ DEL FLUID: CARCASSA O  TUBS 

Depenent del fluid que hi circula per a cada bescanviador, els factors següents són els 

determinats per escollir la localització del fluid. 

- Els fluids amb vapors incondensables circulen per tubs per tal que aquests s’arrosseguin 

i no es quedin retinguts dins del equip. 

- Els fluids d’alta pressió o corrosius circulen per tubs per tal de netejar amb més facilitat. 
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- Els cabals de vapor elevats circulen per carcassa degut a que tenen més espai disponible. 

- Els fluids d’altes temperatures es fan circular per tubs, aquest mètode redueix el cost i 

minimitza les pèrdues de calor. 

- El fluid que té més tendència a embrutar-se, ha de circular per tubs. Aquest fet donarà 

un millor control sobre el disseny de la velocitat del fluid, i a major velocitat permesa en 

els tubs, menys possibilitat d’embrutiment. A més, és més fàcil de netejar. 

- El coeficient de transferència elevat es dona localitzant el fluid més viscós a la carcassa, 

proporcionant un flux turbulent. Si aquest flux turbulent no es pot donar per carcassa, 

s’ha d’introduir per tubs, on el coeficient es pot predir amb més exactitud. 

- Localitzant el fluid amb la menor velocitat de flux a la carcassa probablement donarà un 

disseny més econòmic. 

Primerament, dins de la pestanya anomenada Console es defineix els paràmetres 

configuracionals del bescanviador de calor. En aquest apartat es defineix la localització del fluid.

 
Figura 11.17: Elecció de la localització del fluid calent. 

 

Un cop feta la primera iteració en el programari, podria ser que recomani canviar la localització 

del fluid per tal d’afavorir la transferència d’energia. 
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11.6.1.2 INTRODUCCIÓ DEL CABAL MÀSSIC DEL CORRENT  

Dins de l’apartat Input, Process data, s’ha d’omplir la part que fa referència directament amb el 

procés. Es defineixen els paràmetres del fluid que es volen escalfar o bé refredar, per tal aquest 

programari, a través de diverses iteracions trobi un cabal de refrigerant òptim per satisfer les 

necessitats del corrent del procés. 

 
Figura 11.18: Configuració del procés. 

En el cas dels condensadors, el corrent que entra en l’equip correspon a la sortida del vapor de 

caps de columna de destil·lació, actuant com a condensador total i canviant d’estat tot el cabal 

d’entrada de vapor a líquid. 

En el cas dels reboilers termosifons, el programa de disseny del procés Aspen HYSYS V8.4 simula 

un reboiler de tipus Kettle com a evaporador a la sortida de cues de columna de destil·lació. El 

sistema del reboiler amb termosifó difereix al sistema del reboiler kettle. Per dissenyar el 

reboiler amb el programari Aspen Exchanger Design & Rating V8.4 s’ha optat per fer una 

suposició del cabal d’entrada al termosifó, s’ha utilitzat el valor del cabal de vapor que surt del 

reboiler simulat per Aspen HYSYS V8.4 per tal d’obtenir un disseny d’un termosifó vertical. 

Seguidament, dins de la mateixa pestanya Input, Property Data en el subapartat Stream 

compositions s’ha d’omplir les composicions del corrent calent i fred. 
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Figura 11.19: Composicions corrent fred de procés. 

11.6.1.3 ELECCIÓ DEL SALT TÈRMIC DEL FLUID DE SERVEI 

En els bescanviadors de calor s’ha d’establir un salt tèrmic que ha de patir el fluid que aporta 

l’energia en cas d’escalfar o la que rebrà en cas de refredar el corrent de procés. 

La temperatura de sortida del fluid refrigerant que disminueix ha de ser inferior a la temperatura 

de sortida del fluid que es calenta. 

Tal i com es mostra en la Figura 11.18 , el salt tèrmic del refrigerant escollit en aquest cas aigua 

de torre és de 5OC. 

A la Taula 11.19 , es pot veure els salts tèrmics escollits per a cada fluid refrigerant.  

Taula 11.19: Salts tèrmics dels fluids de servei. 

FLUID DE SERVEI TEMPERATURA ENTRADA (OC) TEMPERATURA SORTIDA (OC) 

DOWTHERM J 90 130 

Aigua de torre 35 30 

Chiller DOWTHERM J / NH3 -40 -50 

Chiller DOWTHERM J / R410a -70 -80 

En els altres casos, a BLEN S.L. hi ha bescanviadors de calor que treballen a salts tèrmics superiors 

al indicat a la taula anterior, introduint un fenomen anomenat exergia, per tal d’aprofitar costos 

energètics i de serveis a subministrar. 
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Un exemple és el bescanviador W-2003 que treballa escalfant el fluid de procés amb un salt 

tèrmic de 50OC, l’energia que conté aquest fluid refrigerant a la sortida del bescanviador 

s’utilitza per introduir-la en el bescanviador W-2004 per tal de refredar el fluid de procés amb 

un salt tèrmic de 10OC. Un altre cas en el procés de producció és el bescanviador de calor W-

3001 que treballa amb l’energia subministrada del refrigerant que prové dels reactors. 

11.6.1.4 COEFICIENT D’EMBRUTIMENT (1/hR) 

El coeficient d’embrutiment varia en funció de la localització del fluid. És un paràmetre que 

intervé en els càlculs de la simulació, en concret del coeficient global de bescanvi de calor. 

Els fluids són majoritàriament fluids orgànics en estat líquid o gas, és a dir, que el factor 

d’embrutiment és similar en pràcticament tots els corrents. Hi ha corrents on circula aigua i per 

tant s’utilitza el seu coeficient d’embrutiment, al igual que els corrents on predominin els 

reactius del procés. 

Taula 11.20: Factor d’embrutiment dels fluids de procés i serveis[14]. 

NOM FLUID FACTOR EMBRUTIMENT (m2·OC/W) 

DOWTHERM J 0,0002 

Aigua (Procés i Servei) 0,00022 

Majoria del fluids de procés 0,0002 

11.6.1.5 MATERIAL DE DISSENY 

Depenent del fluid que circula pel bescanviador de calor, s’ha d’escollir un tipus de material 

específic. 

- Per els corrents que circulen àcid clorhídric concentrat s’utilitza Hastelloy C ja que 

resisteix molt bé a la corrosió i suporta altes pressions. 

- Per a corrents on circula clorur de vinil s’ha utilitzat acer inoxidable 316L degut a la 

corrosió que pot patir el material. 

- Els condensadors i reboilers estan dissenyats amb acer inoxidable 316L. 
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11.6.1.6 VELOCITATS TÍPIQUES I PÈRDUES DE PRESSIÓ 

Amb altes velocitats s’obtindran coeficients de transferència més elevats, però també caigudes 

de pressió majors. La velocitat ha de ser el suficientment elevada per prevenir qualsevol 

estancament de sòlid, però no tant alta que pugui ocasionar erosions en el equip. Les altes 

velocitats reduiran l’embrutiment. Les velocitats típiques que s’han tingut en compte alhora de 

dur a terme el disseny dels bescanviadors de calor son les següents: 

- Líquid: El fluid de procés localitzat als tubs ha d’estar entre 1 i 2 m/s, màxim 4 m/s si és 

necessari per disminuir l’embrutiment. Pel que fa fluid de procés localitzat a la carcassa 

haurà d’estar entre 0,3 i 1 m/s. 

- Vapor: Per als corrents de vapor, la velocitat utilitzada dependrà de la pressió 

d’operació i la densitat del fluid: 

Pressió atmosfèrica: 10 a 30 m/s  

Alta pressió: 5 a 10 m/s 

Pel que fa els límits de caiguda de pressió s’han utilitzat els exposats a continuació, que 

normalment donen un disseny prou òptim. 

- Líquid: Si la viscositat es menor a 1 mN/m2 la pèrdua de pressió no podrà superar els 

35 kN/m2. 

- Vapor: Si la pressió del fluid va de 1 a 2 bar, la caiguda de pressió no podrà superar 0,5 

cops la pressió manomètrica del sistema. En canvi, si la pressió del fluid es troba per 

sobre dels 10 bar, la caiguda de pressió no podrà superar 0,1 cops pressió manomètrica 

del sistema.  

11.6.1.7 MIDES ESTÀNDARD 

Les dimensions dels tubs han d’estar compreses entre 16 - 50 mm de diàmetre extern i la 

longitud entre 1800 i 4880 mm. 

El diàmetre de la carcassa haurà d’estar comprés entre 150 - 1520 mm. 

En el cas dels termosifons, està establert que no es pot utilitzat tubs d’un diàmetre extern 

inferior a una polsada (25,4mm), per tant, s’ha utilitzat un de 42,2 mm. 
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Hi ha dissenys on les mides es troben fora dels rangs establerts degut a necessitats del 

bescanviador. Els rangs mencionats anteriorment són mides comunes, no vol dir que els dissenys 

hagin de ser estrictament dins d’aquests valors, però si han de complir la relació de Ltub/Dcarcassa 

i les velocitats típiques de cada fluid. 

11.6.1.8 RESULTAT ASPEN EXCHANGER DESING & RATING V8.4 

El programa genera diversos dissenys de bescanviadors que compleixen els aspectes que s’han 

introduït i proporciona una amplia informació sobre el model més econòmic. Entre aquestes 

dades apareix un resum de la informació proporcionada al programa, un full d’especificacions, 

un plànol del bescanviador amb les seves mides, detalls sobre els càlculs que ha seguit, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.20: Resum de possibles dissenys pel bescanviador de calor W-2005 amb l’elecció del disseny òptim. 
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Figura 11.21: Full d’especificacions del bescanviador de calor W-2005 proporcionat pel programari 

ASPEN Exchanger Design & Rating V8.4. 
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11.7 SERVEIS 

Els serveis de la planta s’obtenen basant-se en les necessitats de cada equip del procés de 

producció i es cerca en catàlegs d’empreses externes per tal d’escollir l’equip que proporcioni 

aquestes necessitats requerides. 

En aquest apartat s’explica els punts importants a l’hora d’escollir els serveis òptims i en calcular 

els paràmetres importants dels mateixos per tal de completar la seva informació. 

11.7.1 CALDERA D’OLI TÈRMIC 

L’oli tèrmic escollit és el DOWTHERM J, s’ha optat degut el seu rang de temperatures en què pot 

operar, permet treballar a una temperatura de -80OC fins a 315 OC, on aquest oli no canvia a fase 

vapor fins als 180OC[15]. 

 
Figura 11.22: Rangs de temperatures de treball de diferents olis tèrmics. 

A BLEN S.L., la temperatura requerida per escalfar tots els equips que ho requereixen arriba als 

130OC, per tant es requereix una caldera per a que aquest oli s’escalfi contínuament. Aquest 

corrent principal provinent de la caldera, es divideix en els diferents corrents de calent per 

distribuir-se als diferents equips a escalfar. 
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Taula 11.21: Equips amb necessitats d’escalfar amb oli tèrmic. 

ÍTEM CABAL MÀSSIC (kg/s) 

 W-2001 5,884 

W-3003 0,804 

W-3005 0,271 

TOTAL 6,959 

Obtingut el cabal màssic de servei d’oli tèrmic, es pot calcular el calor a bescanviar, per tal 

d’escollir una caldera que sigui capaç de proporcionar la potència desitjada. 

R = ÜO · r* · ∆L 11.111 

Q és la potència necessària a subministrar a la caldera. 

Mt és el cabal màssic d’oli tèrmic. 

Cp és la capacitat específica mitjana del DOWTHERM J. 

DT és la diferència de temperatura entre l’entrada i sortida de la caldera. 

R = 6,959
GE

J
· 1,951

GÅ

GE℃
· 40℃ = 543,05	Gö 

Per tal de subministrar la potència necessària, s’escull una caldera d’oli tèrmic de l’empresa 

Pirobloc Better Heating. 

 
Figura 11.23: Catàleg calderes oli tèrmic Pirobloc Better Heating. 
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Segons el requeriment obtingut en la caldera, s’ha escollit una caldera del model GFT-040-40-V 

ja que permet treballar a una potència similar a la potència calculada. A continuació, es mostra 

com és la caldera subministrada pel fabricant i les seves mesures: 

 
Figura 11.24: Dimensions de la caldera GFT-040-40-V. 

Figura 11.25: Caldera GFT-040-40-V. 
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11.7.1.1 GAS NATURAL 

Aquest servei té una connexió a peu de parcel·la a mitja pressió, 1,5 kg/cm2. 

A continuació, es calcula les necessitats energètiques de la caldera. El combustible que requereix 

la caldera GFT-040-40-V és gas natural. 

r<;<X{,$ =
R

!rœ · Ÿ
 11.112 

Q és la potència tèrmica de la caldera d’oli tèrmic. 

PCI és el poder calorífic inferior del gas natural[17]. 

j és la eficàcia (en una planta química equival a 0,8). 

r<;<X{,$ =
543,05	Gö

38988
GÅ
HI · 0,8

= 0,017
HI

J
·
3600	J

1	ℎ
= 62,679

HI

ℎ
· 0,83

GE

HI = 52
GE

ℎ
 

El servei de gas natural a més d’utilitzar com a combustible de calderes, també abasteix l’aigua 

sanitària de les oficines. 

11.7.1.1 CO2 EMÈS 

A continuació, es calcula les emissions de CO2 a partir de la combustió del gas natural com a 

combustible de la caldera GFT-040-40-V. 

r<;<XùÀû = !=Wnm__ió	r⁄K · !rœ · r<;<X{,$ 11.113 

		r<;<XùÀû = 204	
Er⁄K
Göℎ

· 10,83	
Göℎ

HI ·
1	GE	r⁄K
1000	E	r⁄K

· 62,679	
HI

ℎ
= 138,477

GE

ℎ
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11.7.2 CHILLER D’OLI TÈRMIC 

El fluid refrigerant que ha sigut utilitzat per refredar els equips és el mateix fluid tèrmic emprat 

en l’escalfament, el DOWTHERM J. Com ja s’ha esmentat en l’apartat 11.7.1 CALDERA D’OLI 

TÈRMIC aquest oli permet treballar a temperatures força inferiors. 

La temperatura més baixa requerida en el procés és de -80OC, de manera que es necessita un 

chiller que treballi a una temperatura encara més inferior a aquesta. En el procés també es 

treballa al voltant de -50OC, en aquest cas, per què es compleixi aquesta condició, s’escull com 

a fluid chiller l’amoníac. En el cas anterior s’escull com a fluid chiller el refrigerant R-410a. 

L’oli tèrmic DOWTHERM J no té cap derivat del glicol, ja que es una mescla d’isòmers aromàtics 

alcalins, d’aquesta manera, per raons de seguretat es fa que el refredament entre l’amoníac i el 

fluid tèrmic es doni en un circuit extern al chiller, mitjançant un bescanviador de calor. 

 

 

 

 

 

Figura 11.26: Esquema del funcionament del servei chiller i el bescanviador de calor. 

Seguidament, cal saber el cabal dels fluids chiller necessari per refrigerar l’oli tèrmic utilitzat en 

el procés. Primerament, cal determinar el cabal total d’oli tèrmic que cal refredar. Del chiller 

surt un únic corrent d’oli tèrmic a -50OC, el qual es divideix en els diferents corrents que arriben 

als bescanviadors, una vegada l’oli ha refredat el fluid pertinent, es junta en una canonada de 

retorn cap al chiller, per tal de tenir un únic circuit tancat del sistema de refrigeració, prenent 

una temperatura final de -40OC. 

 

 

CHILLER 
-55OC 

BESCANVIADOR DE 
CALOR 
-50OC 

NH3 -50OC 

NH3 -55OC DOWTHERM-J -40 OC 

DOWTHERM-J -50 OC 
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Taula 11.22: Equips amb necessitats de refredar amb oli tèrmic. 

ÍTEM CABAL MÀSSIC (kg/s) 

 W-3004 26,212 

W-2001 11,185 

W-2002 4,804 

TOTAL 42,201 

Amb el cabal total a refrigerar d’oli tèrmic, és possible calcular el cabal necessari d’amoníac per 

tal de refredar el DOWTHERM-J de -40OC a -50OC.  

r}€}Ñ	ÜÀooœr	L⁄L}Ñ = 42,201
GE

J
→ r}€}Ñ	[ìI = 12,66	

GE

J
	 

Un cop es té el cabal de servei d’amoníac, es pot calcular el calor a bescanviar mitjançant 

l’equació 11.111, per tal d’escollir un chiller que sigui capaç de proporcionar la potència 

desitjada. 

R = 12,66
GE

J
· 2,21

GÅ

GE℃
· 10℃ = 279,79	Gö 

Per tal de subministrar la potència necessària, s’escull un chiller anomenat Reynold Industrial 

Cascade Chiller. Aquest equip permet treballar a una potència d’entre 4 - 753 kW, per tant, és 

més que suficient per al subministrament de la planta. 

 

Figura 11.27: Reynold Industrial Cascade Chiller. 
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D’altre banda, es mostra el cabal d’oli tèrmic que subministra l’altre servei chiller que arriba fins 

-80OC, el qual el seu circuit de refrigeració és equivalent a l’altre chiller (Figura 11.26) a diferència 

que aquest només treballa per un sol equip. 

Taula 11.23: Equip amb necessitats de refredar amb oli tèrmic. 

ÍTEM CABAL MÀSSIC (kg/s) 

 W-3002 0,2805 

Amb el cabal total a refrigerar d’oli tèrmic, és possible calcular el cabal necessari d’amoníac per 

tal de refredar el DOWTHERM J de -80OC a -70OC.  

r}€}Ñ	ÜÀooœr	L⁄L}Ñ = 0,2808
GE

J
→ r}€}Ñ	ï410< = 0,042	

GE

J
	 

Un cop es té el cabal de servei R-410a, es pot calcular el calor a bescanviar mitjançant l’equació 

11.111, per tal d’escollir un chiller que sigui capaç de proporcionar la potència desitjada. 

R = 0,042
GE

J
· 1,56

GÅ

GE℃
· 10℃ = 656,37	ö 

Per tal de subministrar la potència necessària, s’escull un chiller de l’empresa Bio-Equip, el model 

DW-8L398S. 

Aquest equip permet treballar a una potència de 700 W, per tant, és més que suficient per al 

subministrament de la planta. 
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11.7.3 TORRE DE REFRIGERACIÓ 

Donada la necessitat de refrigerar els fluids de procés a un rang de temperatures més 

neutre, s’utilitza aigua el qual es refreda mitjançant una torre de refrigeració. 

A BLEN S.L., la temperatura requerida del refrigerant per refredar tots els equips varia 

entre 30OC a 35OC, per tant es requereix una torre per a què refredi l’aigua 

contínuament. Aquest corrent principal provinent de la torre, es divideix en els diferents 

corrents de per distribuir-se als diferents equips a escalfar. 

Taula 11.24: Equips amb necessitats de refredar amb aigua de torre. 

ÍTEM CABAL MÀSSIC (kg/s) 

 R-2001 15,745 

R-2002 54,349 

W-2005 54,349 

TOTAL 124,44 

Obtingut el cabal màssic de servei d’aigua, es pot calcular el calor a bescanviar mitjançant 

l’equació 11.111, per tal d’escollir una torre de refrigeració que sigui capaç de proporcionar la 

potència desitjada. 

R = 124,44
GE

J
· 4,19

GÅ

GE℃
· 5℃ = 2607,1	Gö 

Dins del balanç energètic, es té en compte l’aigua que es perd per evaporació, en una torre de 

refrigeració normalment s’evapora un 2% del cabal circulant. A continuació, es mostra el cabal 

que cal incorporar per tal de satisfer les necessitats dels equips de procés. 

	
447998

GE
ℎ

1000
GE
HI

= 448
HI

ℎ
· 0,02 = 9

HI

ℎ
 

Les torres de refrigeració s’han de seleccionar entre els diferents models dels catàlegs dels 

fabricants industrials. S’ha escollit com a proveïdor de sistema de refrigeració l’empresa TEVA. 

Més concretament, es necessita una unitat del model TGA-730. 

El proveïdor facilita les característiques de disseny que tindran les torres de refrigeració que s’ha 

escollit. 
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Figura 11.28: Característiques de la torre de refrigeració. 
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Figura 11.29: Dimensions de la torre de refrigeració
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11.7.4 AIRE COMPRIMIT 

Per tal de subministrar aire a la planta de producció es farà ús d’un compressor que enviarà aire 

comprimit a les vàlvules que requereixen. 

A BLEN S.L. hi ha un total de 44 vàlvules de control, per determinar el cabal total d’aire, es suposa 

que totes les vàlvules de la planta estan en funcionament. 

Es coneix que una vàlvula requereix com a mínim entre 1,5 m3/h i un màxim de 3 m3/h d’aire 

comprimit. 

!"#$% = 3	)
*

ℎ · -.à0.10%2 11.114 

		!"#$% = 3	)
*

ℎ · 44 = 132)
*

ℎ = 2200 7
)89 

A partir del cabal d’aire obtingut, es busca un sistema d’aire comprimit que aporti com a mínim 

aquest cabal d’aire. S’ha escollit com a proveïdor de sistema d’aire comprimit de l’empresa 

PUSKA. Més concretament, és necessària una unitat del model RTB 20/8 G3. El proveïdor facilita 

les característiques de disseny que tindran les torres de refrigeració que s’ha escollit.
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Figura 11.30: Característiques del sistema d'aire comprimit. 
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11.7.5 NITROGEN 

La principal funció del nitrogen inert a BLEN S.L. és mantenir la pressió i inertitzar els tancs 

d’emmagatzematge ja que els productes emmagatzemats són inflamables. En el moment de 

buidar els tancs, en el seu interior es produeix el buit, per a què això no es doni, s’introdueix 

nitrogen en estat gasos. 

S’ha de tenir en compte que cada 2 dies es buiden els tancs d’emmagatzematge i que tots els 

tancs treballen a pressió. Per tant, per inertitzar els tancs, cal més quantitat de nitrogen per tal 

d’ocupar el mateix volum (llei gasos ideals). 

Taula 11.25: Equips consumidors de nitrogen al llarg del procés de producció. 

ÍTEM  VOLUM (m3) PRESSIÓ (bar) VOLUM N2(g) (m3) 

B-1001 5 1,413 7,065 

B-1002 10 1,413 14,13 

B-4001 8 7,113 56,90 

B-4002 40,45 7,113 287,7 

B-4003 40,45 7,113 287,7 

B-4004 40,45 7,113 287,7 

CONSUM TOTAL N2(g) (m3) 941,3 

CONSUM N2(g) EN 14 DIES (m3) 6589 

Utilitzant el factor de conversió de l’empresa Linde[18], s’obté el volum de nitrogen liquat 

emmagatzemat criogènicament per un stock de 14 dies.  

6589	&'()(+) ·
1,448	1	()(2)
1	&'()(+)

· 1	&
'	()(2)

1000	1	()(2)
= 9,54	&'	()(2) 

El nitrogen també s’utilitza abans de cada posta en marxa per desplaçar l’oxigen que hi ha dins 

del procés de producció, per tal d’eliminar la possibilitat de crear atmosferes explosives degut 

als components inflamables que tenim dins del sistema. El volum total necessari correspon a 

3923 m3 de nitrogen gas, però com aquest s’emmagatzema en el tanc criogènic en forma de gas 

liquat, el volum del nitrogen líquid equival a 5,68 m3.  
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Taula 11.26: Equips consumidors de nitrogen durant la posta en marxa. 

ÍTEM  VOLUM (m3) PRESSIÓ (bar) VOLUM N2(g) (m3) 

B-1001 5 1,413 7,065 

B-1002 10 1,413 14,130 

W-2001 36,69792 14,19 520,743 

W-2002 17,19072 20,26 348,284 

B-2001 1,217 14,19 17,269 

B-2002 2,419 20,26 49,009 

B-2003 1,32 19,26 25,423 

W-2003 133,31952 1,013 135,053 

R-2001 6,8 1,52 10,336 

R-2002 6,8 1,52 10,336 

W-2004 14,6304 14,19 207,605 

W-2005 81,6864 14,19 1159,130 

K-3001 0,717 14,19 10,174 

W-3002 6,03504 20,26 122,270 

W-3003 5,73024 14,19 81,312 

B-3005 2,65 20,26 53,689 

B-3001 1,36 14,19 19,298 

K-3002 3,062 2,026 6,204 

W-3004 39,25824 2,026 79,537 

W-3005 18,53184 2,026 37,546 

B-3002 1,24 2,026 2,512 

B-3006 0,02 2,026 0,041 

B-3003 0,083 2,026 0,168 

B-3007 1,04 1,013 1,054 

B-3004 0,75 1,013 0,760 

B-3008 0,66 0,018 0,012 

W-3001 11,8872 7,113 84,554 

B-4001 8 7,113 56,904 

B-4002 40,45 7,113 287,721 

B-4003 40,45 7,113 287,721 

B-4004 40,45 7,113 287,721 
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CONSUM TOTAL N2(g) (m3) 3923,580 

CONSUM TOTAL N2(l) (m3) 5,68 

Per tal d’emmagatzemar el nitrogen criogènicament, s’ha escollit un tanc comercial de 

l’empresa Lapesa, model LCC 11V el qual conté una capacitat d’emmagatzematge de 10,6 m3. 

Als primers dies de producció el tanc criogènic disposarà d’un servei d’inertització durant 7 dies, 

degut a la posta en marxa. Durant els següents dies de producció el tanc s’ha d’omplir cada 14 

dies.  
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11.7.6 ENERGIA, CONSUM ELÈCTRIC 

11.7.6.1 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 

El servei d’electricitat, s’encarrega d’alimentar a tots els equips de la planta que necessitin 

d’aquesta per operar, sumant l’àrea d’oficines, sala de control, laboratoris, etc. A BLEN S.L., es 

disposa d’una connexió des de la línia de 20 kV, per tant, requereix d’una estació 

transformadora. 

Per els equips del procés de producció, la potència elèctrica la subministra el proveïdor extern 

dels equips, en canvi, per l’àrea d’oficines, sala de control, laboratoris, etc. es fa una estimació 

del 10% al sumatori de la potència de tots equips de la planta que requereixen potència elèctrica. 

Taula 11.27: Equips consumidors d’energia elèctrica. 

EQUIPS POTÈNCIA ELÈCTRICA (kW) 

Bombes i Compressors 488 

Agitador B-2003 0,44 

Chiller 261,85 

Caldera 40 

Torre refrigeració 37,2 

Aire comprimit 15 

Oficines, sala control, etc. (10%) 85,45 

Equips tractament residus 54,19 

TOTAL (kW) 980,918 

TOTAL (kVA) 1226,15 

El consum total per al qual s’ha de dimensionar l’estació transformadora és 980,918 kW. Per tal 

de satisfer aquestes necessitats elèctriques, s’ha instal·lat una estació transformadora de 

l’empresa Ormazabal Velatia.
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Figura 11.31: Característiques de l'estació transformadora.
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11.7.6.2 GRUP ELECTROGEN 

En cas de fallada elèctrica, convé instal·lar a la planta un grup electrogen d’emergència per tal 

de mantenir els equips del procés de producció en funcionament. Aquest equip funciona amb 

gasoil. El proveïdor que s’ha seleccionat correspon a l’empresa Pramac, s’ha escollit un grup 

electrogen del model GSW1400P. 

Figura 11.32: Característiques del grup electrogen. 



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 

CAPÍTOL 11. MANUAL DE CÀLCULS 
  

 

86/100 

 

11.8 CANONADES 

Aquest apartat tracta de definir de quina manera ha estat el disseny de les canonades. 

Primer de tot cal indicar que les bombes donades per els proveïdors tenen una diferencia, com 

a mínim, d’un diàmetre nominal entre la boca d’aspiració i la d’impulsió. 

Per dissenyar les característiques de les canonades que formen part del procés de producció de 

clorur de vinil de BLEN, S.L. és necessari conèixer certs paràmetres de la línia que s’està 

estudiant:  

- El cabal volumètric (m3/h) que passa per la canonada. 

- El tipus de fluid que circula. 

- La pressió d’operació i, en conseqüència, la temperatura de disseny de la canonada. 

Definint aquests ítems, es podrà dissenyar el tipus de canonada. 

Els més emprats a la indústria són el Schedule 10s, 40s i 80s.  

- Schedule 10s: pressions per sota de 10 bar, com els corrents d’orgànics . 

- Schedule 40s : fluids a alta temperatura, com pot ser oli tèrmic. 

- Schedule 80s: fluids a pressions elevades, com el clor liquat a 15 bar. 

D’aquesta forma, a la següent taula, es presenten els valor dels diferents schedule en funció del 

diàmetre de la canonada. 
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Taula 11.28: Schedule 10S, 40S i 80S. 
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Lligat al cabal que passa per cada canonada, és important tenir en compte la velocitat a la que 

passa el fluid per tal de determinar les dimensions de les canonades. És per això, que s’han 

establert velocitats típiques depenent del tipus de fluid que circula per la canonada. Aquests 

valors queden determinats a la següent taula: 

Taula 11.29: Velocitats típiques segons el tipus de fluid i flux. 

Tipus de fluid Tipus de flux Velocitat (m/s) 

Líquid no viscós 
Aspiració 0.3 a 1.0 

Impulsió 1.0 a 3.0 

Líquid viscós 
Aspiració 0.1 a 0.2 

Impulsió 0.2 a 0.6 

Vapor d’aigua N.A. 9.0 a 20.0 

Gas N.A. 9.0 a 30.0 

Buit N.A. Aprox. 30.0 

11.8.1 CÀLCUL DEL DIÀMETRE DE CANONADA 

Un cop coneguts els cabals de cada corrent i les velocitats típiques en funció del fluid que circula 

per cada corrent, es pot calcular el diàmetre de la canonada, emprant la següent equació: 

! =
#
$
=

#
%
4 · (

)
 11.115 

Primer de tot es dóna un valor típic a la velocitat i s’obté el diàmetre de la canonada. Una vegada 

es té aquest diàmetre s’aplica el tipus de gruix segons les condicions d’operació i es comprova 

que la velocitat segueixi sent típica. En cas negatiu, s’ha d’ampliar el diàmetre de canonada. 

Exemple del corrent 20 del diagrama de procés. 

1. Es calcula del diàmetre amb una velocitat típica. 

15
,
-
=
0,000609	

,3

-
%
4 · (

)
 

2. S’aplica el gruix de 10S per aquest diàmetre, 2.11 mm. 

! =
0.000609

,3

-
%
4 · (26.77 − 2 · 2.11)

)	,)
= 1.54

,
-
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11.9 BOMBES 

Pel disseny i selecció de bombes és necessari calcular la potència que ha de subministrar aquesta 

per a transportar el fluid des de un punt de la planta fins el punt on es requereixi i a la pressió 

desitjada. Per calcular la potència de la bomba s’ha de realitzar un balanç d’energia mecànica 

des de el punt inicial fins el punt final, mitjançant la següent equació 11.116: 

∆;
<
+ >(?) − ?@) +

1
2
A
!)
)

B
−
!@
)

B
C = DE − FG 11.116 

D ̂ és el treball per unitat de massa (J/kg). 

ev són les pèrdues de treball per fricció (J/kg). 

ΔP és la diferència de pressió entre els dos punts de la línia estudiada.  

< és la densitat del fluid (kg/m3). 

> és l’acceleració de la gravetat (m/s2). 

z1 i z2 és l’altura del líquid en el dos punts estudiats (m).  

v1 i v2 és la velocitat del punt inicial i final (m/s), aquestes es consideren constants, per tant  

Δv = ( v2 – v1 ) = 0. 

α és el factor de correcció de l’energia cinètica. Per Reynolds menors que 2100 el factor és igual 

a 0.5 i per Reynolds superiors a 2100 és igual a 1. 

Es procedeix a realitzar un exemple de càlcul de la bomba P-3006 situat en el corrent 20 del 

diagrama de procés: 

;3	 =
< · (−FG) + ;@ · 100000

1000
=
1067

H>
,3 I−3,652

K
H>L + 0,8	NOP · 100000

1000
= 76,10	H;O 

;Q =
;) · 100000 + FG · <

1000
=
7	NOP · 100000 + 123,288	

K
H> · 1067

H>
,3

1000
= 831,5	H;O 

DE = ;Q − ;3	 + >(?) − ?@) = 831,5	H;O − 76,10	H;O + 39,2
,)

-)
= 794,64

K
H>

 

Pel que fa a les pèrdues de càrrega que es produeixen en trams rectes per la fricció dels fluids 

amb les parts de les canonades i la turbulència d’aquestes (s’ha considerat la mínima pèrdua de 

càrrega ja que la part de canonada que té contacte amb producte o és de vidre o de tefló) i en 

trams com accidents o accessoris que dificulten el recorregut del fluid, s’han calculat mitjançant 

la següent equació: 
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FG = (FG)R + (FG)STT 11.117 

FGUVWXYUZXÓ = 1,131
K
H>

+ 2,521
K
H>

= 3,652
K
H>

 

FGX\W]^VXÓ = 24,371
K
H>

+ 98,916
K
H>

= 123,288
K
H>

 

On pel càlcul dels trams rectes, es determinen a partir de la següent equació: 

(FG)R = 4_ ·
!)

2
·
`
(

 11.118 

L és la longitud de la canonada del tram recte (m)  

D és el diàmetre intern de la canonada (m)  

v és la velocitat a la que circula el fluid per l’interior de la canonada (m/s)  

f és el factor de fricció de Fanning. Aquest factor es determina mitjançant l’àbac de Moody. Per 

dur a terme aquest càlcul és necessari establir la rugositat relativa del material i el número de 

Reynolds.  

(FG)RUVWXYUZXÓ = 0,021 ·
1
,
-
)

2
·
3	,
0,03	,

= 2,521
K
H>
	 

(FG)RX\W]^VXÓ = 0,021 ·
1,54

,
-
)

2
·
22,11	,
0,02	,

= 24,371
K
H>

 

Per determinar la rugositat relativa (ɛ/D), es calcula dividint la rugositat absoluta, que depèn del 

material utilitzat a la canonada, i el diàmetre intern d’aquesta. Seguidament es calcula el número 

adimensional de Reynolds a partir de la següent equació: 

aF =
< · ! · (

b
 11.119 

< és la densitat del fluid (kg/m3). 

v és la velocitat del fluid que circula per l’interior de la canonada (m/s). 

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

µ és la viscositat del fluid (kg/m·s). 

aFUVWXYUZXÓ =
1067

H>
,3 · 1

,
- · 0,03	,

0,0062	
H>
, · -

= 47586,57 
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aFX\W]^VXÓ =
1067

H>
,3 · 1,54

,
- · 0,02	,

0,0062	
H>
, · -

= 58975,174 

Un cop determinat el número de Reynolds, la rugositat relativa, mitjançant el gràfic de Moody 

(Figura 11.33) es determina el coeficient de fricció. 

Un cop obtingut el coeficient de fricció 4f, es determinen les pèrdues de càrrega per trams 

rectes. 

Pel que fa a la determinació de les pèrdues de càrrega per accidents es calculen mitjançant la 

següent equació: 

(FG)STT = c ·
!)

2
 11.120 

K és el factor de pèrdues per fricció que és un paràmetre que depèn dels diferents accessoris 

instal·lats al llarg de la planta. El valor d’aquest paràmetre en funció de l’element es pot trobar 

a partir de la Figura 11.9-2. 

(FG)STTUVWXYUZXÓ = (0,04 + 1 + 4) ·
1
,
-
)

2
= 2,521	

K
H>

 

(FG)STTUVWXYUZXÓ = (0,04 + 0,75 + 0,04 + 13 + 70) ·
1,54

,
-
)

2
= 98,916	

K
H>

 

Figura 11.33: Àbac de Moody 
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Figura 11.34: Factor de pèrdues de fricció per accidents. 
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11.9.1 POTÈNCIA DE LA BOMBA 

La determinació de la potència de cada bomba es calcula fent el producte del valor del treball 

! ̂,  obtingut a partir de l’equació 11.116  i el cabal màssic de la canonada. Aquest càlcul es 

realitza a partir de la següent equació: 

"#$ò&'() = !+ · - 11.121 

Pteòrica és la potencia teórica de la bomba (W).  

!̂ és el treball per unitat de massa (J/kg). 

Q és el cabal màssic del fluid que ha d’impulsar la bomba (kg/s). 

"#$ò&'() = 794,64 3
45 ·

2342 45ℎ
3600	; = 516,96	> = 0,517	4> 

S’ha de tenir en compte que no tota l’energia subministrada per la bomba s’utilitza per a 

impulsar el fluid, ja que part d’aquesta energia es dissipa en forma de calor. Per tant, se suposa 

que totes les bombes tinguin un rendiment global, obtenint així la potència real a la que ha de 

operar. Per tant la potència real es calcula mitjançant la següent equació: 

Les bombes que es fan servir a BLEN S.L. tenen un rendiment del 75%. 

"&$)? =
"@$ò&'()
A = "@$ò&'()

0,75  11.122 

"&$)? =
0,517	4>
0,75 = 0,689	4> 

Un cop obtingudes les dades de disseny explicades anteriorment, es cerca en catàlegs 

d’empreses externes per tal d’escollir la bomba que proporcioni aquestes necessitats 

requerides. 

Hi ha línies de corrent que no calen introduir bombes deguda a la pressió que contenen els 

propis fluids, però s’introdueixen bombes com ara P-2001 i P-2002 per tal de subministrar la 

pressió que li cal al fluid en cas de que es produeixi un dèficit de pressió al llarg del procés i per 

la posta en marxa. Aquestes seran de 2 kW de potència real, més que suficient per donar la 

pressió desitjada. 
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11.9.2 RESULTATS DE CÀLCUL DE DISSENY DE BOMBES 

Taula 11.30: Resultats de càlcul de disseny de bombes del procés de producció. 

ÍTEM P1 (bar) P2 (bar) P3 (kPa) P4 (kPa) Din,asp (m) vreal,asp (m/s) Reasp 4fasp evr,asp (ev)acc,asp ev,asp Din,imp (m) 

P-3005 1 1  71,66   333,5  0,04 0,824  110371  0,018  0,501  28,83  29,34  0,03 

P-3003  2  2  158,80  666,6  0,04 1,091 160151  0,015 0,731  42,75  43,48  0,03 

P-3002  14  14  1349,69  1633,5  0,04 1,189  288946  0,015  0,868  60,84  61,70  0,03 

P-2003  1  1  75,24 219,5  0,04 0,834 75087  0,018  0,513  30,22  30,73  0,03 

P-4002  7  7  646,24  854  0,03 1,178 159554  0,016  1,195 58,15 59,35   0,02 

P-4001  7  7  646,11  909,9  0,03 1,178 159554  0,016  1,195  58,30  59,50  0,02 

P-3004 2 1 194,52 296,8 0,01 0,341 10156 0,03 0,568 4,221 4,789 0,01 

Taula 11.31: Resultats de càlcul de disseny de bombes del procés de producció. 

ÍTEM vreal,imp (m/s) Reimp 4fimp (ev)r,imp (ev)acc,imp  ev,imp  w (J/kg) Pot (W) h Potreal (kW) 

P-3005 1,428   145233 0,016  31,31 169,8   201,1  261,8 220,1   0,75  0,294 

P-3003  1,889  210737 0,015 15,77  435,3  451  507,8  554,2  0,75   0,739 

P-3002  2,059  380213 0,014 36,88  201,5  238,4  283,8  290,4  0,75  0,387 

P-2003  1,445  98805 0,018   10,12  89,56  99,67  144,3  147,8  0,75  0,197 

P-4002  1,809  197739 0,016 10,83  115,9  126,7  207,8  135,2  0,75   0,18 

P-4001  1,809  197739 0,016  51,25  137,2  168,5  263,8  171,6  0,75   0,229 

P-3004 0,619 13691 0,03 99,43 29,74 128,17 102,3 2,616 0,75 0,03 
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11.10 COMPRESSORS 

Pel disseny i selecció de compressor sés necessari calcular la potència que ha de subministrar 

aquesta per a transportar un fluid compressible des de un punt de la planta fins el punt on es 

requereixi i a la pressió desitjada. 

Un cop obtingudes les dades de disseny explicades anteriorment, es cerca en catàlegs 

d’empreses externes per tal d’escollir la bomba que proporcioni aquestes necessitats 

requerides. 

Els compressors de la planta són de tipus cargol i per el càlcul dels compressors s’ha realitzar 

una aproximació amb el programari Hysys V8.4. 

A continuació, es mostren els paràmetres de disseny dels diferents compressors de procés, 

obtinguts amb el programari Hysys V8.4. 

Taula 11.32: Resultats obtinguts del compressor C-2005. 

C-2005 

Adiabatic Head (m) 3316,00 

Plytropic Head (m) 3330,00 

Adiabatic Fluid Head (kJ/kg) 32,52 

Polytropic Fluid Head (kJ/kg) 32,65 

Adiabatic Efficiency 90,00 

Polytropic Efficiency 90,38 

Power Consumed (kW) 37,00 

Polytropic Head Factor 1,00 

Polytropic Exponent 1,28 

Isentropic Exponent 1,24 

Speed (rpm) - 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
CAPÍTOL 11. MANUAL DE CÀLCULS 

  
 

96/100 
 

 

Taula 11.33: Resultats obtinguts del compressor C-2006 

C-2006 

Adiabatic Head (m) 1,36E+04 

Plytropic Head (m) 1,38E+04 

Adiabatic Fluid Head (kJ/Kg) 133,70 

Polytropic Fluid Head (kJ/Kg) 135,40 

Adiabatic Efficiency 90,00 

Polytropic Efficiency 91,15 

Power Consumed (kW) 152,20 

Polytropic Head Factor 1,00 

Polytropic Exponent 1,15 

Isentropic Exponent 1,14 

Speed (rpm) - 

 

 
Taula 11.34: Resultats obtinguts del compressor C-3003. 

C-3003 

Adiabatic Head (m) 1,91E+04 

Plytropic Head (m) 2,05E+04 

Adiabatic Fluid Head (kJ/kg) 187,00 

Polytropic Fluid Head (kJ/kg) 201,30 

Adiabatic Efficiency 75,00 

Polytropic Efficiency 80,75 

Power Consumed (kW) 47,62 

Polytropic Head Factor 1,03 

Polytropic Exponent 1,23 

Isentropic Exponent 1,19 

Speed (rpm) - 
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Taula 11.35: Resultats obtinguts del compressor C-2004. 

C-2004 

Adiabatic Head (m) 2,11E+04 

Plytropic Head (m) 2,17E+04 

Adiabatic Fluid Head (kJ/kg) 206,5 

Polytropic Fluid Head (kJ/kg) 212,5 

Adiabatic Efficiency 90 

Polytropic Efficiency 92,6 

Power Consumed (kW) 92 

Polytropic Head Factor 1 

Polytropic Exponent 1,44 

Isentropic Exponent 1,39 

Speed (rpm) - 

 

 

Taula 11.36: Resultats obtinguts del compressor C-2001. 

C-2001 

Adiabatic Head (m) 3,09E+04 

Plytropic Head (m) 3,15E+04 

Adiabatic Fluid Head (kJ/kg) 302,9 

Polytropic Fluid Head (kJ/kg) 309 

Adiabatic Efficiency 90 

Polytropic Efficiency 91,83 

Power Consumed (kW) 93,84 

Polytropic Head Factor 1 

Polytropic Exponent 1,23 

Isentropic Exponent 1,21 

Speed (rpm) - 
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