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RESUM  

El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu el disseny de una 
fàbrica de detergent en pols que sigui econòmicament rentable. S’estudia una 
composició de detergent objectiu per a fabricar i el procés que s’ha de dur a 
terme per a la producció d’aquest.  

El projecte conté un diagrama de flux que explica el procés necessari per 
l’elaboració de detergent pas a pas com la informació necessària de totes les 
matèries primes. Tots els càlculs de producció del procés són partint de la 
tramesa que la producció és de 14.472,58 Kilograms de detergent en pols per 
hora. 

S’adjunta un pressupost que demostra la viabilitat econòmica del projecte així 
com el preu de tots els materials necessaris, aparells, recursos humans, matèries 
primes, instal·lacions i obres civils. 

RESUMEN  

El proyecto realizado a continuación tiene como objetivo el diseño de una fábrica 
de detergente en polvo que sea económicamente rentable. Se estudia una 
composición de detergente objetivo para fabricar y el proceso que se tiene que 
realizar para la producción de éste. 

El proyecto contiene un diagrama de flujo que explica el proceso necesario para 
la elaboración de detergente paso a paso como la información necesaria de todas 
las materias primas. Todos los cálculos de producción del proceso son partiendo 
de la premisa que la producción es de 14.472,58 Kilogramos de detergente en 
polvo por hora. 

Se adjunta un presupuesto que demuestra la viabilidad económica del proyecto 
así como el precio de todos los materiales necesarios, aparatos, recursos 
humanos, materias primas, instalaciones y obras civiles. 

ABSTRACT 

 
The following project is aimed at the design of a  powder detergent factory with 
economic viability. It studies the detergent’s composition to develop and the 
process which has to be followed for its production. 
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The project contains a flux diagram which explains the necessary process for the 
elaboration of the detergent step by step like the information needed from all the 
prime materials. All the numbers are referred to the starting point of a 
production of 14.472,58 kilograms of detergent per hour. 

 

It attaches a budge showing the economic viability of the project and the price of 
every necessary material, devices, human resources, prime materials, 
installations and civil works. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

Avui dia ja no s'imagina una vida sense els detergents que ens permeten dur la 
roba dia a dia neta i amb una suavitat envejable. L'evolució dels detergents 
també ha permès que la roba sigui més duradora ja que aquests la tracten millor 
en els processos de rentat. Els detergents juntament amb la màquina rentadora 
han constituït una aportació fonamental a la qualitat de vida, similar a la 
repercussió que va tenir l'ús del sabó en la higiene humana. L'ús del sabó va 
millorar la higiene de les persones i, al costat dels avanços en medicina, va 
augmentar l'esperança de vida. Així mateix, el binomi detergent-màquina 
rentadora ha millorat la qualitat de vida, evitant el gran esforç manual que 
comportava el rentat a mà de la roba i el temps invertit en aquesta tasca. 

 

Els alquilbenzens sulfonats (LAS) han estat produïts comercialment des de fa 
gairebé 40 anys. Durant la major part d'aquest temps s'han usat com 
tensioactius aniònics en formulacions de detergents domèstics. S'han 
comercialitzat en nombrosos mercats de Nord Amèrica, Europa i Àsia a causa 
dels seus atributs: bona detergència, bona espumació, baix cost, fàcil processat, 
versatilitat en les aplicacions i comprovada seguretat per al medi ambient. Tots 
aquests factors han contribuït a l'èxit dels LAS, especialment del dodecilbenzè 
sulfonat sòdic, com major tensioactiu usat en les formulacions de detergents 
domèstics. 

 

Un detergent en pols està compost fonamentalment per matèria activa, 
coadjuvants, additius i per auxiliars de presentació. La matèria activa d'un 
detergent està constituïda per tensioactius o surfactants.  

Existeixen quatre grans grups d'agents tensioactius: aniònics, catiònics, no iònics 
i anfotèrics. Els més usats industrialment són els aniònics i els no iònics a causa 
de les seves característiques. La planta produeix un detergent a força de 
tensioactiu aniònic i no iònic. Un coadjuvant és un compost que, referent a l'acció 
detersiva, afegeix les seves propietats particulars a les dels components 
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essencials d'una formulació detergent. Els coadjuvants s'incorporen al detergent 
per a millorar o protegir l'eficàcia detersiva del tensioactiu. Actuen sinèrgicament 
al costat del tensioactiu i realitzen diverses funcions. Un additiu és un component 
complementari que aporta propietats alienes a l'acció detersiva específica. 

El projecte se centra bàsicament en la producció de la matèria activa. Es parteix 
de dodecilbenzè i de sofre. Es crema el sofre fos amb aire per a obtenir el diòxid 
de sofre. En un convertidor d'òxid de vanadi, el diòxid de sofre es converteix a 
trióxid de sofre. El dodecilbenzè es fa reaccionar amb l'anhídrid sulfúric en un 
reactor de pel·lícula descendent, provocant la ràpida sulfonació. L'àcid 
dodecilbenzè sulfònic es neutralitza amb hidròxid sòdic per a crear la sal, que 
serà el tensioactiu aniònic del detergent. Es barregen les substàncies no 
termolàbils (inclosa la matèria activa) juntament amb la quantitat d'aigua 
adequada per a evitar la viscositat de la pasta (slurry) formada. Aquesta pasta 
s'asseca amb aire en una torre d'atomització (spray-drying), obtenint una pols al 
com se li afegeixen les substàncies termolàbils com el perfum, perborat sòdic i 
tensioactiu no iònic. 

 

Els detergents es produeixen a escala mundial amb un considerable tonatge i 
s'eliminen pel consumidor a través dels sistemes domèstics de canalització 
d'aigües residuals, pel que es produeix una àmplia dispersió dels mateixos en 
l'entorn aquàtic. Els tensioactius són objecte d'estudi degut al fet que causen 
diversos problemes en el medi ambient. Produeixen escumes, les quals 
redueixen l'absorció d'oxigen per part dels éssers vius, eutrofització, etc. La 
eutrofització és un enriquiment en nutrients d'una massa d'aigua que ocasiona, 
en certes ocasions, una producció de biomassa primari (algues planctòniques i 
macrofitos). Si aquest enriquiment roman dintre dels límits adaptats a la 
capacitat de l'ecosistema o massa d'aigua considerada, el seu efecte fertilitzant 
és beneficiós per a la vida aquàtica. Però si és excessiu, sobrepassant aquesta 
quantitat, es produeixen efectes degradants de la qualitat de l'aigua. 

La localització geogràfica de la planta és important per a l'èxit de la mateixa. 
S'ha de tenir especial cura a l'hora de triar la ubicació, ja que s'han de considerar 
diversos factors. Aquests paràmetres són la disponibilitat de matèries primeres, 
la proximitat als mercats, la disponibilitat energètica, les comunicacions existents 
i els mitjans de transport, els accessos per al rebut de les matèries primeres i la 
partida del producte, el clima, el subministrament d'aigua i d'energia, la 
disponibilitat de mà d'obra eficient, les característiques del lloc i la topografia, les 
taxacions i les restriccions legals, etc. Aquests aspectes es tenen en compte en el 
següent capítol, “descripció de la planta”.  
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1.1 Objectiu 
 
L'objectiu del projecte és el disseny i explicació d'una fabrica de detergent en 
pols en la Plataforma Logística de Saragossa, Plaza. Situada en la província de 
Saragossa, Aragó. La planta té una capacitat per a produir aproximadament 
catorze tones i mitjana de detergent en pols, la matèria activa de la qual és el 
dodecilbenzè sulfonat sòdic. 

 

El projecte comprèn els processos següents: la sulfonació del dodecilbenzè 
mitjançant triòxid de sofre gasós, l'obtenció de l'anhídrid sulfúric gasós a partir 
de sofre sòlid, la neutralització amb insulsa càustica de l'àcid dodecilbenzè 
sulfònic, l'atomització de la pasta (slurry) composta per les substàncies no 
termolàbils en una torre d'assecat-atomitzat (spray-drying), i un tractament per 
a obtenir la composició desitjada en detergent en pols. Així mateix, el projecte 
inclou l'estudi econòmic pertinent per a determinar les tarifes i el preu del 
detergent en pols perquè el procés resulti rentable.  
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CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ DE LA 

PLANTA. 

2.1 Ubicació de la planta 
 

La planta de detergent en pols es troba en el polígon industrial de Plaça en la 
ciutat de Saragossa, Aragó. La parcel·la té una àrea de 5100 m2 i es mostra en 
la imatge a continuació. És una superfície més que suficient per a la instal·lació 
dels equips de sulfonació, neutralització i atomització, així com per als 
magatzems de matèries primeres i de producte acabat, laboratoris, etc.. La 
parcel·la es troba exactament en la calli Osca entri les callis Bari i Turiaso. 

 

La localització del lloc per a instal·lar la planta és adequat: Es troba en una zona 
de carreteres bé comunicada, per a la distribució del producte i l'arribada de les 
matèries primeres, a més l'aeroport està a una distància de 0.5km, l'únic 
problema serien els 243km als quals es troba el port de Tarragona. Altres 
factors: limitacions ambientals, proveïment d'aigua, disponibilitat de mà d'obra 
eficient, cost del terreny i instal·lacions per a la disposició de deixalles. 

 

La Plataforma Logística de Saragossa, Plaza està allunyada de la població, com 
es pot apreciar en el plànol. D'aquesta manera s'evita que les emissions i sorolls 
molests afectin als nuclis urbans més propers. L'edifici de la planta estarà 
separat d'altres edificis industrials adjacents per una distància mínima de 
seguretat, ja que ho requereix aquest tipus de plantes al manejar productes de 
naturalesa perillosa. 

 

L'equip de Chemithon (especialment el sulfonador) requereix unes condicions 
climàtiques i topogràfiques òptimes per al seu bon funcionament. La temperatura 
ha d'estar entre els 0ºC de mínima i els 38ºC de màxima, i una humitat relativa 
del 50% a 30ºC. Així mateix requereix que l'elevació de la planta sigui menor a 
100 per sobre del nivell del mar. Els tancs d'emmagatzematge de sofre fos i els 
de dodecilbenzè poden localitzar-se a l'aire lliure. Igualment el sofre sòlid pot 
mantenir-se a l'aire lliure, encara que protegit del vent i de la pluja. No és 
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necessari protegir els tancs ni els reactors d'una manera especial contra les 
gelades ni contra temperatures excessivament elevades.  

 

La planta es troba en una zona estratègica quant als mercats i a les bones 
comunicacions. El gran centre comercial de Plaza, el més gran de tota 
Saragossa, es troba a molt poca distància de la planta, el que comporta un gran 
estalvi en costos de magatzematge i de transport. I la situació de Saragossa ens 
permetria obrir el comerç tant a Madrid, com a Barcelona, igual que País Basc i 

València.  

Figura 1. Zona marcada, àrea interessada. 

La disponibilitat de mà d'obra eficient no és cap problema en aquesta zona, 
precisament a causa de la bona comunicació amb la ciutat de Saragossa. La 
parcel·la es troba protegida contra el foc a causa de la seva situació apartada de 
boscos. En cas d'incendi de plantes confrontants, Hi ha dos parcs de bombers a 
una distància màxima d'uns 15 minuts, el Parc de Bombers de Casetas i el Parc 
de bombers de la calli Violante d'Hongria. Saragossa no és una zona de 
catàstrofes naturals habituals. La zona escollida seria una quarta part de la 
superfície total, per així assolir els 5100 m2 com succeeix en l’àrea veïna. 

 

 

 



 Fabricació d’ un detergent en pols 

 - 17 - 

 

Figura 2. Zona marcada, mapa de carreteres. 

 

 

 

2.2 Descripció de la planta 
 

La planta té una bona entrada per el rebut de matèries primes i per al accés d’un 
camió grua en cas de reparacions i manteniment. 

 

 La parcel·la desitjada té 5100 m2. La planta ocupa part d’aquesta superfície, la 
resta s’utilitzarà com a marge de seguretat a altres edificis propers i per l’accés 
de camions tant de matèries primes com de producte. També es necessita espai 
no construït per albergar les sitges, magatzems i tancs de matèries primes. Però 
es trobaran coberts per resguardar-los de possibles pluges. 

 

L’edifici de la planta haurà de tenir una superfície àmplia per el manteniment 
òptim i reparacions. En el sostre hi haurà una finestra per l’accés de grues en cas 
de instal·lació, reparació i manteniment de la maquinària pesada. El sòl ha de ser 
de ciment. 

 

La planta tindrà uns 2500 m2 construïts, dels quals 650 m2 són ocupats per la 
secció de sulfonació, 200 m2 per la de neutralització, 450 m2 de magatzem de 
producte terminat, 100 m2 per un laboratori. La resta és distribuirà entre la 
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secció de atomització, la sala de control, oficines i el espai suficient entre 
màquines per a aconseguir seguretat i un bon manteniment. 

 

En l'extrem nord de la fàbrica es troben els dipòsits de sofre i els tancs de 
dodecilbenzè i d'insulsa càustica. El sofre es guarda en arconts oberts a l'aire 
encara que protegits de la pluja. El dodecilbenzè s'obté directament dels 
proveïdors, mentre que l'hidròxid sòdic pot requerir un tractament previ segons 
la forma concreta de proveir-se. Hi ha una petita unitat de producció de la 
dissolució d'insulsa càustica al 42% en cas de rebre’ls en forma sòlida i no 
directament en la solució requerida.  

 

Les unitats de sulfonació i de neutralització es troben seguidament. Dintre de la 
unitat de sulfonació es troba una línia d'assecat d'aire, un fonedor de sofre, un 
cremador de sofre, un sistema de conversió, el reactor de pel·lícula descendent i 
una línia de tractament de gas efluent. El sistema de sulfonació ocupa un àrea 
d'uns 650 m2 i una altura màxima de 8,5 metres.  

 

Hi ha un petit laboratori, adjacent a la sala de control, on s'analitzen mostres del 
producte i on es realitza el control de qualitat. El laboratori es troba entre les 
seccions de sulfonació i neutralització per a facilitar la presa de mostres.  

 

La sala de control es troba entre les tres unitats més importants del procés 
(sulfonació, neutralització i atomització). La sala de control té accés des de 
l'exterior de l'edifici i des dels punts de la planta més importants. El procés està 
altament automatitzat, pel que requereix una computadora potent. A més, 
s'inclou el panell d'instruments i el panell de control dels motors, amb el control 
de circuits, interruptors, etc.  

 

Posteriorment es troba la unitat d'atomització, composta per les seccions de 
preparació de la pasta slurry (que ha d'estar prop de la sortida del neutralitzador 
i de les sitges de les matèries primeres restants), la torre d'atomització, el 
sistema de tractament de gasos efluents, i la secció de tractament posterior de la 
pols (air-lift, perfum, etc.). La torre té les següents dimensions: una altura de 
27,5 m i un diàmetre de 3,81 m. 

 

Hi ha un sistema de empaquetament que es troba entre la unitat d'atomització i 
el magatzem de producte acabat. Aquest magatzem té una superfície de 450 m2 i 
una altura de 8 metres, amb capacitat per a emmagatzemar diverses hores de 
producció en cas que ocorregués algun problema. El magatzem es troba en la 
zona sud de la fàbrica. El moll de partida té un bon accés i espai per als camions 
de transport. 

 

Les sitges de matèries primeres restants per a la fabricació de la pasta slurry 
(silicat sòdic, carbonat sòdic, Tripolifosfat, etc.) es troben també en la zona sud 
de la planta, i estan prop de la secció de preparació de la barreja. Els elements 
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que produeixen molt soroll han d'estar aïllats acústicament en cambres 
construïdes de maó per a reduir el nivell de soroll a l'exterior. 

Els elements de seguretat necessaris, tals com extintors, boques d'incendi, 
dutxes de seguretat i renta-ulls, es distribueixen per tota la planta en aquells 
llocs on sigui requerit. La producció de la planta es pararà durant deu dies a l'any 
per a fer els treballs de manteniment necessaris. Durant aquest període 
s'aprofitarà per a realitzar les reparacions que hagin estat demorades a causa de 
el seu caràcter poc urgent.  

 

CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ DE LES 

MATERIES PRIMES 

El detergent està format per un tensioactiu aniònic i un no iònic, que 
constitueixen la matèria activa, i per un conjunt de components complementaris 
que són coadjuvants, additius i auxiliars de presentació.  

Cal distingir entre les matèries que componen el detergent en pols i les matèries 
necessàries per a la fabricació del tensioactiu aniònic (dodecilbenzè sulfonat 
sòdic). El tensioactiu aniònic forma parteix de la matèria activa de la composició 
detergent, però s'especificaran els compostos necessaris per a la seva obtenció. 

3.1. Matèria activa 
 

La matèria activa d'un detergent està constituïda per tensioactius o surfactants. 
Existeixen quatre grans grups d'agents tensioactius: aniònics, catiònics, no iònics 
i anfotèrics. Els més usats industrialment són els aniònics i els no iònics a causa 
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de les seves característiques. La planta produeix un detergent a força de 
tensioactiu aniònic i no iònic. 

 

3.1.1. Tensioactiu aniònic 

Els tensioactius aniònics són compostos químics amb un o diversos grups 
funcionals que s'ionitzen en dissolució aquosa, originant ions orgànics carregats 
negativament. Són els més utilitzats en les composicions de detergent en pols 
per al rentat de roba i en productes líquids. Els més representatius són els 
sabons, parafina sulfonats, α olefina sulfonats, dialquil sulfosuccinats, 
alquilsulfats, alquil polièter sulfats, alquil fosfats, alquilbenzè sulfonat lineal (LAS) 
i alquilbenzè sulfonat de llarga longitud de cadena. 

 

El tensioactiu aniònic usat en el detergent és el dodecilbenzè sulfonat sòdic. 
Pertany a la família dels alquilbenzens sulfonats lineals (LAS), amb una cadena 
alquílica de dotze àtoms de carboni. És el producte derivat de la sulfonació i 
posterior neutralització del dodecilbenzè lineal, sent la sal utilitzada la sòdica 
(també hi ha processos en els quals s'usen sals amònica i de trietanolamina).  

 

3.1.2. Tensioactiu no iònic 

 

És un compost que en dissolució aquosa no origina ions. La seva solubilitat en 
aigua es deu a la presència en la seva molècula de grups funcionals amb una 
elevada afinitat per l'aigua. 

 Són compatibles amb tots els tipus de tensioactius i normalment es pot disposar 
d'ells com 100% en matèria activa lliure d'electròlits. Són solubles en aigua i en 
dissolvents orgànics, fins i tot en hidrocarburs. Tenen poc poder espumant, no 
presenten efectes elèctrics i, en general, es tracta de productes líquids o 
pastosos, rarament es presenten com sòlids no enganxosos. 

Les principals famílies de tensioactius no iònics són: alcohols grassos 
polietoxilads, alquil fenols polietoxilads, àcids grassos polietoxilads, èsters de 
sorbitans i alcanolamides. 

 

El tensioactiu no iònic utilitzat com matèria activa en la composició detergent 
pertanyerà a la família dels alcohols grassos polietoxilads a causa de les seves 
característiques. S'obtenen a partir d'alcohols derivats principalment d'oli de 
coco, de sèu, o sintètics de cadena lineal, als quals s'acobla un nivell donat de 
moles d'òxid d'etilè. Es degraden més fàcilment que els alquilfenols polietoxilads 
i són més resistents a la hidròlisi en dissolucions alcalines calentes que els àcids 
grassos polietoxilads. Són productes de baix poder espumant, característica que 
els fa especialment aptes per a formulacions d'escuma controlada. Són 
compostos resistents a la duresa de l'aigua. 
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3.2. COADJUVANTS 
Un coadjuvant (builder) és un compost que, referent a l'acció detersiva, afegeix 
les seves propietats particulars a les dels components essencials d'una 
formulació detergent. Els coadjuvants s'incorporen al detergent per a millorar o 
protegir l'eficàcia detersiva del tensioactiu. Actuen sinèrgicament al costat del 
tensioactiu i realitzen diverses funcions. Destaquen els polifosfats, silicats, 
carbonats, citrats, zeolites, Hidrótrops, etc. 

3.2.1. Tripolifosfat sòdic 

 

El Tripolifosfat sòdic (TPP) s'empra en els detergents en pols per al rentat de 
robes i per a rentavaixelles automàtics. La seva fórmula és Na5P3O10. Les 
principals funcions que realitza el Tripolifosfat són les següents: 

 

• Ablanir l'aigua de rentat, al segrestar els ions càlcics i magnèsics, i en 
menor grau els ions ferro i manganès.  

• Actuar com emulsionant del greix i com dispersant de les partícules sòlides 
de la brutícia, impedint la seva reexposició.  

• Permetre el manteniment d'una alcalinitat idònia en el bany de rentat.  

• Exercir una acció sinèrgica amb els tensioactius, millorant notablement 
l'efecte del rentat.  

• Neutralitzar la brutícia àcida. 

Totes aquestes propietats, unides a la seva seguretat i innocuïtat, tant enfront de 
la pell humana com enfront de les fibres, colorants i estructura interna de la 
màquina rentadora, fan dels tripolifosfats un producte indispensable i 
insubstituïble com principal coadjuvant en una formulació detergent. Així mateix, 
caldria ressaltar la facilitat de maneig i estabilitat que proporciona al producte 
final.  

L'inconvenient d'aquest tipus de productes radica en la seva possible implicació a 
contribuir a la eutrofització de llacs i embassaments, problema que es comenta 
en l'apartat impacte ambiental. 

El Tripolifosfat sòdic existeix en dues formes o fases. La forma 1 és la forma 
estable a altes temperatures i s'hidrata ràpidament a hexahidrat, Na5P3O10·6H2O. 
La forma 2, la de baixes temperatures, s'hidrata més lentament. En la pràctica, 
el Tripolifosfat sòdic es comercialitza com barreja de les dues formes anteriors, 
encara que els fabricants produeixen diversos productes amb diferent 
percentatge de la forma 1. El contingut de la forma 1 s'amida pel test d'elevació 
de la temperatura. Aquest test es realitza amidant l'elevació de la temperatura 
quan s’afegeix aigua a la mostra de Tripolifosfat en glicerina sota condicions 
estàndard. Sota aquestes condicions, aproximadament el 90% de la calor 
d'hidratació ho allibera la forma 1. La grandària de les partícules també influeix 
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en la velocitat d'hidratació: les pólvores fines s'hidraten més ràpidament que els 
gruixos del mateix tipus. 

 

Els fosfats sòdics són pólvores blanques que poden ser manejats en sacs o a 
granel. 

3.2.2. Carbonat sòdic 

L'efecte com coadjuvant del Na2CO3 se centra en l'alcalinitat que comunica a la 
dissolució de rentat, així com en la seva capacitat amortiguadora dels canvis de 
pH. També elimina la duresa de l'aigua al precipitar els ions càlcics i magnèsics; 
però aquesta eliminació presenta l'inconvenient que els precipitats poden fixar-se 
sobre els teixits i sobre diverses parts de la rentadora. No obstant això aquest 
desavantatge, des de 1977, i com a conseqüència de certes restriccions en l'ús 
de fosfats, l'ús de carbonat sòdic en les formulacions ha experimentat un gran 
increment. 

 

La major part del carbonat sòdic és produït a partir de la sal, ja que cal tenir 
especial cura amb el carbonat natural quan s'usa en formulacions detergents 
degut al fet que poden contenir fluorur sòdic, que és tòxic. El carbonat sòdic es 
maneja en sacs o a orri. El carbonat sòdic forma hidrats: el decahidrat 
Na2CO3·10H2O és el carbonat tradicionalment trobat en els detergents domèstics. 
Altres hidrats són el Na2CO3·H2O i el Na2CO3·7H2O. 

 

3.2.3. Bicarbonat sòdic 

El bicarbonat sòdic (NaHCO3) és una fina pols blanc el qual és només 
mitjanament alcalí, pel que és poc usat en formulacions detergents. L'acció 
amortiguadora del bicarbonat s'usa per a reduir el pH de certes formulacions 
amb un alt contingut en carbonats. 

 

3.2.4. Silicats sòdics 

 

Hi ha diferents tipus de silicats sòdics disponibles i són importants en diverses 
indústries, incloent els detergents. Poden ser trobats com combinacions de SiO2, 
Na2O, i en alguns casos, H2O. Hi ha dues principals tipus: els silicats cristal·lins, 
que són compostos definits químicament, i els silicats col·loïdals, que no són 
compostos ben definits i que poden tenir una relació de SiO2/Na2O entre 1,6 i 
3,85. Aquesta relació s'expressa normalment en massa, encara que també es pot 
expressar com relació molar. En la indústria detergent se sol usar la relació en 
massa de 3,2 (coneguda com “silicat neutre”) i 2,0 (“silicat alcalí”). Tots els 
silicats són alcalins, i el grau d'alcalinitat depèn del contingut en Na2O, tenint poc 
efecte el SiO2. 

Sobretot el disilicat i el metasilicat actuen com coadjuvants quan la seva 
concentració en el detergent és suficientment elevada. A concentracions petites, 
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actuen com inhibidors de la corrosió per formació d'una pel·lícula protectora 
sobre les superfícies metàl·liques, i contribueixen a proporcionar adequades 
característiques als grànuls dels detergents. En el rentat automàtic de vaixelles 
protegeixen l'esmalt i el color de la ceràmica. 

 

Les dissolucions concentrades de silicat sòdic són viscoses, i la viscositat és 
major per a aquelles amb una elevada relació SiO2/Na2O. S'han de manejar en 
equips d'acer lleuger o de ferro. Els tancs han de ser coberts-cobrits per a evitar 
la formació de dures capes per l'evaporació d'aigua de la superfície. Una 
adequada calefacció dels tancs és necessària en llocs freds per a evitar una 
excessiva viscositat a temperatures baixes. Els fabricants de detergents que han 
d'importar el silicat sòdic poden trobar pólvores solubles. 

 

3.2.5. Citrat sòdic 

 

Sol utilitzar-se com coadjuvant en els detergents líquids per a rentat de roba. Es 
tracta d'un hidroxicarboxilat el poder del qual seqüestrant d'ions càlcics i 
magnèsics és molt menor que el qual té el Tripolifosfat. Però presenta 
l'avantatge de la seva gran innocuïtat i de la seva fàcil biodegradació. La seva 
fórmula és la següent: 

 

 CH2 — COONa 

HO — C   —   COONa  

 CH2 — COONa 

 

3.2.6. Aluminosilicats sòdics (zeolites) 

 

Aquests coadjuvants són compostos cristal·lins insolubles en aigua, la fórmula 
general de la qual correspon a Na2O-AL2O3-2SiO2, 4,5H2O (zeolita A). La seva 
acció d'ablanir l'aigua de rentat la realitzen pel procés d'intercanvi iònic, sent 
molt efectius com seqüestrants dels ions de calci, però no tant d'altres cations 
polivalents causants de la duresa de l'aigua, com és el cas dels ions de magnesi; 
per això, solen requerir l'ocupació d'altre seqüestrant addicional que controli el 
nivell d'ions de magnesi en el mitjà aquós. Inicialment en els buits de l'estructura 
cristal·lina formada pels àtoms de Si, A l'i O, es troben els cations sòdics. En 
contacte amb l'aigua dura es produeix la substitució d'aquests cations pels 
cations càlcics, mitjançant un intercanvi iònic. 

 

Existeixen diversos tipus de zeolites. La zeolita MAP és un aluminosilicat cristal·lí 
de tipus P amb una relació entre silici i alumini que no excedeix de 1,33. 
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3.2.7. Etilendiamina-tetraacetat sòdic (EDTA) 

 

La seva constitució química respon a la següent fórmula molecular: 

 

Figura 3. Fórmula molecular EDTA . 

 

La seva aplicació en una formulació detergent es basa en l'elevat poder 
seqüestrant que presenta sobre cations metàl·lics, encara que la seva eficàcia 
enfront del calci es veu superada per altres compostos. Els ions complexos 
formats són quelats, que s'originen entre l'ió metàl·lic i els àtoms de nitrogen i 
els oxígens no pertanyents als carbonils, produint-se així anells de cinc elements. 
Els únics ions complexos importants que forma el EDTA són aquells que el metall 
i el EDTA estan presents en relació 1:1, són gairebé sempre solubles i estables. 
El pH pot afectar la forma de l'ió del EDTA reaccionant i també la posició de 
l'equilibri. 

 

El EDTA com sal sòdica dihidratada, existeix comercialment en estat de gran 
puresa, podent preparar-se solucions de concentració exactament coneguda per 
pesada directa d'aquesta sal dessecada a 80 ºC. 

No ha estat usat molt com coadjuvant degut al fet que és un compost car, no és 
biodegradable i perquè és difícil incloure grans quantitats per a formar la pols. 

 

3.2.8. Nitrilotriacetat sòdic 

 

Des del punt de vista del seu comportament químic cap ressaltar el seu gran 
poder seqüestrant dels ions càlcics i magnèsics, que fins i tot supera al del TPP, 
emmalaltint no obstant això, de la resta de les bones propietats d'aquest últim, 
ja apuntades anteriorment. Per això, s'ha incrementat la seva utilització com 
substitut parcial del Tripolifosfat, si bé, per possibles problemes de seguretat en 
el medi ambient aquós, en l'actualitat es discuteix la conveniència del seu ús en 
les formulacions detergents per al rentat domèstic. 

 

3.2.9. Hidrótrops 

 

Són compostos que augmenten la solubilitat i miscibilitat de sals orgàniques en 
aigua, proporcionant gran homogeneïtat al producte acabat. També s'usen per a 
reduir la viscositat de la pasta slurry que va a ser alimentada en la torre 
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d'atomització i per a millorar les propietats físiques de la pols produïda. La seva 
màxima aplicació s'enquadra en les formulacions detergents líquides. Els nivells 
que solen emprar-se estan entre el 2 i 8 % en pes. 

 

Els principals tipus son: 

-Sulfonats aromàtics de cadena curta, particularment la sal sòdica dels toluè-
sulfonats, xileno-sulfonats i, menys usuals, els cumeno-sulfonats.  

-Urea, NH2-CO-NH2.  

-Alcohol etílic industrial, usat en diversos detergents líquids, encara que no està 
permès en diversos països. L'alcohol metílic és un hidrótrop satisfactori, però no 
s'usa gairebé a causa de la seva toxicitat. L'alcohol isopropílic pot ser una 
alternativa a l'alcohol etílic. 

 

3.3. ADDITIUS 
 

Un additiu és un component complementari que aporta propietats alienes a 
l'acció detersiva específica. Poden ser blanquejants fluorescents, inhibidors de 
corrosió, agents antielectrostàtics, colorants, perfums, bactericides, etc. Solen 
acompanyar al detergent en petites concentracions. 

 

3.3.1. Blanquejants fluorescents 

 

Són compostos orgànics complexos (derivats diaminoestilbenodisulfónics 
generalment), la fórmula general dels quals correspon al tipus: 

 

Figura 4. Fórmula molecular del derivat estilbenodisulfònic  

 

Aquests poden ser el 4(2h-nafto[1,2-d]triazol-2-il) estilbeno-2-sulfonato i el 
disulfonat 4,4’-bis(4-anilino-6-morfolino-S-triazin-2-ilamino)-2,2’-estilbeno 
disódic. També s'utilitzen com agents de blanqueig fluorescent derivats 
cumanírics i bencimidazólics. 
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Tenen la propietat d'absorbir radiacions ultraviolades invisibles, part de l'energia 
de la qual l'emeten després en forma de radiacions de color blau. D'aquesta 
forma s'incrementa la llum visible reflectida pels teixits, augmentant la seva 
lluentor i el seu grau de blanc. La llum blava emesa contribueix, per altra banda, 
a eliminar el to groguenc que solen presentar els teixits molt usats, o malament 
rentats amb retenció de brutícies olioses.  

Els blanquejants fluorescents no exerceixen efectes detersius, fent que els teixits 
apareguin més blancs sense estar més nets. 

 

3.3.2. Blanquejants químics 

 

Són productes que desprenen oxigen, tal com el perborat sòdic, la fórmula del 
qual correspon a: 

 

Figura 5. Fórmula molecular perborat sòdic . 

 

Milloren l'eficàcia detersiva, sobretot en els detergents que tenen poc 
Tripolifosfat o manquen del mateix. També contribueixen a eliminar les taques. 

 

 

3.3.3. Activador de perborat 

 

A fi d'aconseguir una efectivitat de blanqueig idònia a temperatures de rentat 
relativament baixes, la indústria de detergents ha incorporat progressivament en 
les seves formulacions composts denominats activadores del blanqueig. El més 
conegut d'ells és el derivat tetraacetilat de la etilendiamina (TAED). Aquest 
precursor del blanqueig, en conjunció amb el perborat sòdic, allibera 
gradualment àcid peracétic en el bany de rentat, constituint-se de fet en l'agent 
que blanqueja a baixes temperatures. 
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3.3.4. Bòrax 

El tetraborat sòdic s'incorpora de vegades a les formulacions detergents per a 
ajudar a la separació de brutícies olioses, així com per a mantenir el nivell 
d'alcalinitat durant el procés de rentat. 

 

3.3.5.  Inhibidors de corrosió 

Tant l'aigua com els components del detergent provoquen efectes de corrosió 
sobre les parts metàl·liques de la màquina rentadora, que és necessari evitar. Els 
silicats sòdics, en baixes concentracions, formen una pel·lícula sobre les 
superfícies metàl·liques, protegint-les contra la corrosió. 

 

3.3.6. Agents de antirredeposició: carboximetilcelulosa (CMC) 

Són ingredients molt importants en els detergents per a roba, doncs impedeixen 
que les brutícies separades dels teixits durant el rentat tornin a dipositar-se 
sobre els mateixos. La carboximetilcelulosa sòdica és l'agent de antirredeposició 
més usat i presenta la següent estructura molecular: 

 

Figura 6. Fórmula molecular CMC . 

 

La cel·lulosa és un polímer natural compost per un gran nombre d'unitats de 
glucosa. Per l'acció de l'àcid cloroacétic i d'un àlcali, un bon nombre de grups 
CH2-COONa són subjectats per reacció amb els grups hidroxil de la cel·lulosa. 
D'aquesta forma es produeix la carboximetilcelulosa sòdica (SCMC). 

 La seva principal funció com coadjuvant en un detergent és la seva capacitat de 
reduir la reexposició de la brutícia en certs teixits, particularment en el cotó. A 
l’adsorbir-se sobre el teixit evita, gràcies a la seva elevada càrrega elèctrica 
negativa, la reexposició de les brutícies separades prèviament del teixit, les quals 
solen presentar en el bany de rentat càrrega negativa com a conseqüència de 
l'elevada constant dielèctrica de l'aigua. 

La longitud de la cadena polimèrica i el grau de substitució (nombre de 
carboximetil unitats per unitat de glucosa) afecten a la viscositat de les 
solucions.  

 

La SCMC és un material fibrós, semblança al cotó en teixidura. Pot ser dispersat 
en la pasta slurry usada en la producció de pólvores atomitzats. 
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3.3.7. Enzimes 

 

Els enzims són substàncies complexes nitrogenades o de tipus proteínic que 
catalitzen diversos productes de naturalesa bioquímica. Hi ha tres tipus d'enzims 
que poden ser usades en productes detergents: 

• Proteases, que catalitzen les proteïnes a aminoàcids o compostos 
intermedis.  

• Amilases, que trenquen el midó.  

• Lipases, que ataquen als greixos. 

 

El principal interès s'ha centrat en l'ocupació de barreges de proteases i 
amilases. Els enzims requereixen temps per a actuar i només operen per sota 
dels 50 ºC: a temperatures superiors són destruïdes. Són adequades per a 
rentats en fred. Els enzims s'han anat millorant per a ser estables enfront de 
àlcalis i a temperatures una mica més altes. Les proteases ajuden a eliminar 
taques de sang, llet, salsa, etc, i contribueixen a millorar lleugerament el color 
global de les peces rentades. 

 

El problema dels enzims és que hi ha gent al·lèrgica a aquests productes i hi ha 
hagut problemes tant en les fàbriques on s'ha produït com en les llars. 

 

3.3.8. Perfums 

 

Solen utilitzar-se diversos tipus de perfums en els detergents per a robes. El 
perfumat serveix per a comunicar una aroma distinta a cada marca de detergent, 
així com per a emmascarar les olors poc grats del bany de rentat. Per una altra 
pari, de vegades faciliten que la roba ja rentada conservi durant un cert temps 
olor a net. 

 

3.3.9. Colorants 

 

Ja que la majoria de detergents en pols s'obtenen per la tècnica del atomitzat, i 
es presenten en forma de petites esferes, la seva principal característica 
d'identificació sol ser el color del producte final, el que al mateix temps li 
proporciona un aspecte summament atractiu. El colorant en general s'incorpora 
en el sabó que forma part de la composició detergent. El nombre de colorants 
empleats és molt limitat, i la seva constitució i característiques estan reflectides 
en la publicació del Color Índex. El nivell que s'empren és minoritari. 

 



 Fabricació d’ un detergent en pols 

 - 29 - 

3.3.10.  Alcohols 

Entre els alcohols que s'utilitzen habitualment com additius en formulacions de 
detergents líquids cap citar el etanol i el isopropanol per la seva acció fluïdificant. 
Són compostos que augmenten la solubilitat i miscibilitat de sals orgàniques en 
aigua, proporcionant gran homogeneïtat al producte acabat. 

3.3.11. Suavitzants 

S'incorporen en certs casos a una formulació detergent. Són compostos formats 
principalment per sals de amoni quaternari, el caràcter del qual de catió anfifílic 
ha de tenir-se molt en compte si la formulació detergent conté tensioactius 
aniònics, amb els quals aquelles poden formar precipitats o parells iònics amb 
dues cadenes lipòfiles, de nul·la eficàcia detersiva. 

 

3.3.12. Agents per al control d’ espuma 

Aquests ingredients tenen com missió essencial, en determinades formulacions, 
reduir o impedir la formació d'escuma, com en el cas dels detergents per a 
màquines rentavaixelles automàtiques. Per contra, en els detergents per al 
rentat manual de vaixelles, l'agent de control d'escuma haurà de propiciar un 
increment considerable del volum i l'estabilitat de la mateixa. Per altra banda, 
l'escuma estable i abundant emmascara l'aspecte poc grat del bany de rentat 
quan conté brutícia de tipus alimentari. 

 

3.4.  AUXILIARS DE PRESENTACIÓ 
 

El més usat en productes detergents en pols és el sulfat sòdic, sent les seves 
funcions preferents evitar el apelmasament dels grànuls del detergent, millorar 
les seves propietats d'escorregut i controlar la densitat del detergent. 

 

Qualsevol agent surfactiu obtingut per sulfonació o per sulfatació duu amb si 
quantitats majors o menors de sulfat sòdic, sulfito sòdic i/o clorur sòdic. Les dues 
últimes substàncies s'originen en el cas que la sulfonació es realitzi amb trióxid 
de sofre o amb àcid clorosulfónic. Si la sulfonació es realitza amb trióxid de sofre, 
la quantitat de electròlit pot arribar a ser tan sols de 2-3%, mentre que amb els 
altres procediments de sulfonació s'arriba a un contingut en sulfat sòdic de fins a 
un 60%. En aquells casos que convingui que el contingut en sulfat sòdic sigui 
major, és necessària conducta a l'addició d'aquesta sal, el que ha donat lloc a un 
augment en el preu d'aquesta, fins a fa un temps considerada com subproducte. 

 

 

 

 



Míguel Ángel Gálvez  

 - 30 - 

 

3.5. MATÈRIES PRIMES PER A FABRICAR 
DODECILBENZENO-SULFONAT SÒDIC 

 

3.5.1. Sofre 

3.5.1.1 Descripció 

El sofre es troba molt àmpliament distribuït per la naturalesa en forma 
elemental, així com també formant H2S i SO2, en innombrables minerals que són 
sulfurs de metalls, en forma de sulfats, etc.  

Les dues formes cristal·lines del sofre més comuns són la forma ròmbica, l'única 
estable a temperatura ambient, i la forma monoclínica, que és la forma estable 
per sobre de 95,5ºC. La variació d'entalpia corresponent a aquesta transició és 
petita (0,096 kcal/mol), i el procés és lent. Per tant, per escalfament ràpid és 
possible dur sofre ròmbic fins al seu punt de fusió, que és de 112,8ºC. El sofre 
monoclínic posseeix un punt de fusió veritable de 119ºC, però freqüentment 
s'observa que fon uns pocs graus abans a causa de la descomposició de les 
molècules de S8. Tant el sofre ròmbic com el monoclínic contenen molècules 
cícliques de S8 que adopten la configuració d'una corona. Ambdues formes són 
molt solubles en solucionis orgànics, en particular en disulfur de carboni. 

 

L'estudi del sofre líquid és important degut al fet que en la fabricació del 
detergent es fondrà el sofre. A la temperatura de fusió i un poc per sobre de la 
mateixa, és un líquid groc, transparent i mòbil. Per sobre de 159ºC, es torna 
ràpidament de color cafè, la seva viscositat augmenta amb la temperatura fins 
que al voltant dels 200ºC la viscositat torna a disminuir a l'augmentar la 
temperatura. A la temperatura d'ebullició, el sofre líquid és novament un líquid 
bastant mòbil. Això es deu al fet que els anells de S8 que es formen en el sòlid 
cristal·lí es tornen inestables quan s'augmenta la temperatura. 

 

 

3.5.1.2. Dades i propietats 

El sofre, en estat sòlid, és una pols groga. La seva massa molecular és de 32,1 
g/mol, encara que, com s'ha comentat en l'apartat anterior, cal considerar la 
molècula de S8, el pes molecular de la qual és de 256,5 g/mol. Altres dades 
físiques són els següents: 
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Taula 1. Dades físiques. 

Punto de ebullició: 445°C 
Punto de fusió: 113-120°C 
Densitat relativa: 2.1 
Solubilitat en aigua: Ninguna 

Punto de inflamació: 207°C 
Temperatura de autoignició: 232°C 
Límits de explosivitat en volum en el aire: 
35-1400 g/m3 

 

Reacciona violentament amb oxidants forts, originant perill d'incendi i d'explosió. 
És combustible 

 

3.5.1.3. Ús i seguretat 

 

El sofre es transporta freqüentment en forma triturada. L'emmagatzematge ha 
de ser separat d'oxidants forts i a prova d'incendis. És possible l'explosió de la 
pols si es troba barrejat amb l'aire en forma pulverulenta o granular. Si està sec, 
pot carregar-se electrostàticament per transport pneumàtic, abocament, etc. 

 En cas d'incendi s'han de mantenir freds els bidons i altres instal·lacions ruixant 
amb aigua per a evitar explosions. S'usaran extintors d'aigua polvoritzada, 
escuma, pols o sorra seca. 

La substància es pot absorbir per inhalació i per ingestió. La substància irrita els 
ulls, la pell i el tracte respiratori quan es produeix una exposició de curta durada.  

 

Els efectes deguts a llargues exposicions són dermatitis i bronquitis crònica. 
S'han de respectar les bones pràctiques de laboratori, és a dir, dur protecció com 
ulleres, guants i no menjar ni beure durant el seu maneig. Fins i tot es requereix 
extracció localitzada o protecció respiratòria. 

3.5.2. Diòxid de sofre 

3.5.2.1. Descripció 

El SO2 és un gas incolor, tòxic, amb una olor penetrant. Es produeix quan es 
crema a l'aire humit i és d'importància primordial en la formació de la pluja 
àcida. És un anhídrid de l'àcid sulfurós. És un àcid de Lewis. L'estructura de la 
molècula és angular. Es necessiten dues estructures ressonants per a explicar 
que els dos enllaços S-O siguin iguals i de valor intermedi en energia i longitud 
comparats amb els valors corresponents dels enllaços S-O senzills i dobles que 
es produeixen en altres compostos. L'híbrid ressonant implica una densitat 
electrònica deslocalitzada sobre els tres àtoms de la molècula. 

El SO2 té moltes aplicacions, la més important és el seu paper en la fabricació de 
l'àcid sulfúric. També s'empra amb freqüència com agent reductor a pesar de no 
ser molt enèrgic. El SO2 líquid ha estat usat com a solvent no aquós. 

3.5.2.2. Dades i propietats 
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L'anhídrid sulfurós és un gas incolor d'olor acre. La seva densitat és major que la 
de l'aire, el que constitueix un perill. El seu pes molecular és de 64,1 g/mol. 
Altres dades importants són els següents: 

Taula 2. Dades físiques. 

 

Punt d’ ebullició: -10°C 
Punt de fusió: -75.5°C 
Densitat relativa: 1.4 a -10°C (líquid) 

Solubilitat en aigua, ml/100 ml a 25°C: 8.5 
Pressió de vapor, kPa a 20°C: 330 
Densitat relativa de vapor (aire = 1): 2.25 

 

3.5.2.3. Ús i seguretat 

 

Es tracta d'un gas tòxic que, a més, és més dens que l'aire. S'ha 
d'emmagatzemar a prova d'incendi si està en local tancat, separat de 
substàncies incompatibles. 

 

Reacciona violentament amb amoníac, acroleïna, acetilè, metalls alcalins, clor, 
òxid d'etilè, amines i butadiè. Reacciona amb l'aigua o vapor d'aigua, originant 
perill de corrosió. Ataca a molts metalls incloent alumini, ferro, acer, coure, 
níquel, en presència d'aigua. És incompatible amb els halògens. Ataca als 
plàstics, cautxú i recobriment si està en forma líquida. 

 

En cas d'incendi en l'entorn estan permesos tots els agents extintors. S'ha de 
mantenir freda l'ampolla ruixant amb aigua, però no en contacte directe. La 
substància es pot absorbir per inhalació.  

Al produir-se una pèrdua de gas s'arriba a molt ràpidament una concentració 
nociva d'aquest en l'aire. La substància irrita fortament els ulls i el tracte 
respiratori. La inhalació del gas pot originar edema pulmonar, reaccions 
asmàtiques, espasmes reflexos i desocupada respiratòria. Es recomana vigilància 
mèdica. L'exposició perllongada pot produir asma. 

 

Les mesures de precaució són: ventilació, extracció o protecció respiratòria. 
S'han de dur guants aïllants del fred i ulleres ajustada de seguretat o protecció 
ocular. A més de respectar les bones pràctiques de laboratori. Aquesta 
substància pot ser perillosa per a l'ambient, prestant especial atenció a l'aire, 
aigua i plantes. 
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3.5.3. Trióxid de sofre 

3.5.3.1. Descripció 

 

El SO3 s'obté a partir de l'oxidació catalítica del SO2. La reacció amb l'oxigen 
molecular és molt favorable termodinàmicament però extremadament lenta. 
S'usen catalitzadors com l'esponja de platí, V2O5 i el NOπ. 

 

En fase gasosa la molècula lliure posseeix una estructura trigonal plana, que 
requereix tres estructures ressonants per a descriure's. La longitud de l'enllaç   
S-O és tan petita que podria indicar que hi ha algunes interaccions d-pπ a més 
dels enllaços deslocalitzats pπ esperats. La gran acidesa de Lewis de l'anhídrid 
sulfúric explica la seva existència com sòlid polímer amb ponts d'oxigen a 
temperatures i pressió ordinàries. Actua com àcid de Lewis relativament fort 
enfront de bases que no es oxiden. El trióxid forma així complexos amb piridina, 
trimetilamina o dioxà, que poden emprar-se com el SO3 mateix, com agents que 
introdueixen el grup sulfat en compostos orgànics.  

 

L'estructura del SO3 sòlid és complexa. Es coneixen almenys tres fases ben 
definides. En primer lloc està el γ-SO3, que es forma per condensació dels vapors 
a -80ºC o menys. El sòlid se sembla al gel i conté trímers cíclics. La fase β-SO3 és 
més estable i posseeix cadenes infinites helicoïdals de tetraedres composts per 
SO4. La forma més estable és el α-SO3, que probablement tingui cadenes similars 
amb enllaços creuats formant capes. El γ-SO3 líquid, que bull a 44,8ºC, consisteix 
d'una barreja de la forma monòmera amb el trímer. Se li pot estabilitzar 
agregant àcid bòric. Es polimeritza fàcilment l'estat pur per traces d'aigua. 

 

És un agent oxidant poderós. Al tractar-lo amb aigua s'obté l'àcid sulfúric. S'usa 
també per a donar el òleum a l'absorbir-se en àcid sulfúric concentrat, per a 
fabricar olis sulfonats i detergents alquilarilsulfonats (cas del dodecilbenzè 
sulfonat). 

 

3.5.3.2. Dades 

Punt de fusió: 16,8ºC 

Punt de ebullició: 44,8ºC 

 

3.5.4. Hidròxid sòdic 

3.5.4.1 Descripció 

L'hidròxid sòdic és una base forta que serà usada per a neutralitzar l'àcid sulfònic 
produït en la sulfonació del dodecilbenzè.  

La insulsa càustica (NaOH) es ven en forma de pols, flocs, blocs sòlids mitjançant 
fosa, anhídrid, material en bidons d'acer lleugers, i també com dissolució 
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concentrada d'un 45-50% en NaOH. Els fabricants de detergents necessiten 
normalment dissoldre el sòlid per a formar una dissolució concentrada abans 
d'usar-la, pel que hi ha considerables avantatges quan és possible comprar 
directament aquesta dissolució, ja que els costos de transport no són excessius. 
Per a distàncies majors, una dissolució concentrada al 24-50% significa una gran 
despesa. No és habitual produir la insulsa en la pròpia fàbrica de detergent, 
encara que es pot realitzar pel mètode de la caustificació de la insulsa, pel qual 
la insulsa (carbonat sòdic) es tracta amb calç. 

La calor despresa quan la insulsa càustica és dissolta és suficient per a elevar la 

temperatura prop del punt d'ebullició. Els blocs sòlids en bidons d'acer són 

normalment la forma més econòmica d'obtenir l'hidròxid en estat sòlid. Aquest 

es pot dissoldre tallant el bidó per la base o perforant-lo amb un bec abans de 

col·locar-lo amb un equip adequat d'elevació sobre el tanc de dissolució. Els 

bidons s’eixauguen per a no perdre álcali i fer-los més manejables. Els bidons 

poden ser de fins a 300 kg. L'hidròxid sòdic resulta més avantatjós en escates. 

 

 

3.5.4.2. Dades i propietats 

La insulsa càustica és un sòlid blanc i inodor. El seu pes molecular és de 40 
g/mol. Altres dades són els següents: 

Taula 3. Dades físiques. 

Punt de ebullició: 1390°C 
Punt de fusió: 318°C 
Densitat relativa (aigua = 1): 2.1 

Solubilitat en aigua, g/100 ml a 20°C: 109 
Pressió de vapor, kPa a 739°C: 0.13 

 

El NaOH és una base forta que reacciona violentament amb àcids i és corrosiva. 
Absorbeix la humitat produint calor.  

No és combustible, encara que en contacte amb la humitat o amb l'aigua, pot 
generar la suficient calor per a produir la ignició de substàncies combustibles. 

 

3.5.4.3. Ús i  seguretat 

S'ha d'emmagatzemar separat d'àcids forts, metalls, aliments i pinsos, materials 
combustibles. S'ha de mantenir en lloc sec i bé tancat. El sòl del magatzem ha 
d'ésser de formigó resistent a la corrosió. 

La substància és una base forta, reacciona violentament amb àcids i és corrosiva 
en ambients humits per a metalls tals com cinc, alumini, estany i plom originant 
hidrogen (combustible i explosiu). Ataca a algunes formes de plàstic, de cautxú i 
de recobriments. Absorbeix ràpidament diòxid de carboni i aigua de l'aire. Pot 
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generar calor en contacte amb la humitat o l'aigua. En cas d'incendi es permeten 
tots els agents extintors. 

La substància té una evaporació menyspreable a temperatura ambient, no 
obstant això, es pot arribar a ràpidament una concentració nociva de partícules 
en l'aire. Es tracta d'una substància molt corrosiva dels ulls, la pell i el tracte 
respiratori. El contacte perllongat pot provocar dermatitis i edema pulmonar. Per 
a evitar el contacte és necessari dur guants protectors i vestit de protecció. Si es 
tracta d'hidròxid sòdic en forma de pols es requereix protecció ocular i 
respiratòria, a més de respectar les normes de les bones pràctiques. A l'hora de 
diluir-la o dissoldre-la, mai s'ha d'abocar l'aigua sobre ella, sinó al revés i sempre 
lentament. 

S'ha de tenir en compte que es tracta d'una substància perjudicial per al medi 
ambient, especialment per als organismes aquàtics. 

3.5.5. Dodecilbenzè 

3.5.5.1. Descripció 

El dodecilbenzè es produeix a partir del benzè i del adotzeno. El preparat de grau 
tècnic és una barreja d'isòmers. 

 

3.5.5.2. Dades i propietats 

El dodecilbenzè (1-fenildodecano) és un líquid incolor d'una massa molecular de 
246,4 g/mol. El preparat de grau tècnic és una barreja d'isòmers, pel que les 
propietats físiques poden variar. Les dades més interessants són: 

 

Taula 4. Dades físiques. 

Punt de ebullició: 290-410°C 
Punt de fusió: <-60; -7°C 
Densitat relativa (aigua = 1): 0.9 
Solubilitat en aigua: Ninguna 

Pressió de vapor, Pa a 20°C: <10 
Densitat relativa de vapor (aire = 1): 8.5 
Densitat relativa de la mescla vapor/aire a 
20°C (aire = 1): 1.0 
Punto de inflamació: 140.6°C 

 

 

3.5.5.3. Ús i seguretat 

Ha d'haver ventilació arran de terra en l'emmagatzematge.  

S'ha de tenir en compte que el vapor del dodecilbenzè és més dens que l'aire. És 
combustible però pràcticament no té perills químics.  

En cas d'incendi es permet usar pols, aigua polvoritzada, escuma i diòxid de 
carboni.  

La substància es pot absorbir a través de la pell i per ingestió. La substància 
irrita els ulls i la pell. El contacte perllongat pot produir sensibilització de la pell.  
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Per a protegir-s’hi n'hi ha prou amb usar guants i ulleres protectores i respectar 
les bones costums de laboratori.  
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CAPÍTOL 4:PRODUCTE 

A OBTENIR 

4.1.  HISTORIA DELS DETERGENTS 
L'origen del sabó se situa abans de l'Era Cristiana. Ja la civilització Sumèria i la 
Mesopotàmica ho fabricaven. No obstant això, no es va produir en una quantitat 
suficient per a considerar-se una indústria fins al segle XIII.  

El sabó va ser evolucionant gradualment a partir barreges simples de materials 
alcalins i grassos. Fins al començament del segle XIX es va creure que el sabó 
era una barreja mecànica de greixos i àlcalis; un químic francès, Chevreul, va 
mostrar que la formació del sabó era una reacció química. Domeier va finalitzar 
la seva investigació sobre la recuperació de glicerina a partir de barreges de 
saponificació en aquest període. A partir del gran descobriment de Leblanc, que 
consistia a obtenir carbonat de sodi a baix cost a partir del clorur sòdic, es van 
deixar d'usar substàncies alcalines obtingudes de la lixiviació crua de cendres de 
fusta o a partir de l'evaporació d'aigües alcalines d'ocurrència natural com les del 
riu Nil. 

En 1917, dos investigadors nord-americans, Harkins i Langmuir, descobrien 
gairebé simultàniament una classe de substàncies sintètiques equiparables als 
sabons i amb la capacitat d'acumular-se en les superfícies. Havia nascut la 
tensioactivitat com ciència. A aquestes substàncies se'ls va donar el nom de 
“agents de superfície” i més tard el de “tensioactius”. 

 

L'escassesa de matèria primera durant la Primera Guerra Mundial va conduir als 
alemanys al desenvolupament de sabons sintètics o detergents. Basant-se en els 
estudis de Harkins i Langmuir, van aparèixer en 1925 els primers representants 
dels alquilarilsulfonats i els butilnaftalensulfonats sòdics. Aquests productes van 
tenir fàcil acceptació en la indústria tèxtil, que necessitava productes que no 
precipitessin en aigües dures i que poguessin actuar al mig àcid. En 1932 el 
primer detergent domèstic basat en els surfactants sintètics va ser introduït en el 
mercat sota el nom FEWA (Feirwaschmittel). Va Ser produït per Böhme-
Fettechemie a partir del sulfat d'alcohols grassos. En Amèrica del Nord la 
National Aniline Corporation, Procter&Gamble i Du Pont treballaven en els 
alquilarilsulfonats, en part a força d'acords concertats amb la IG Farbenindustrie i 
la Böhme-Fettechemie. 

La Segona Guerra Mundial va tallar les relacions entre alemanys i nord-
americans, i cada país va seguir la seva pròpia trajectòria. En Alemanya Hüls va 
introduir al mercat un detergent la matèria primera del qual era el carbó. Va 
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fabricar el cautxú sintètic Buna, que requeria del alquilnaftalè Nekal 
desenvolupat per BASF. En 1942 Hüls va iniciar la seva producció de butilnaftalè 
sulfonat sota el nom de Emulgator I-1000. En el mercat es va introduir 
solubilitzat en butanol i dietilenbenzè amb el nom de WR 1020, però l'olor 
d'aquests dissolvents eren molests en hospitals i en el sector alimentós. Es van 
substituir els dissolvents pel glicol, i aquest producte es va cridar Marlinol. En 
Amèrica del Nord es van desenvolupar els tensioactius sintètics no per falta de 
matèries primeres, sinó pels seus avantatges respecte al sabó quant a l'aigua 
dura i a l'aigua de mar. L'abundància del petroli va orientar la investigació cap a 
productes derivats d'aquesta substància. S'extreien parafines del cru de 
Pennsylvania. Aquestes parafines eren de cadena curta (de 12 a 14 àtoms de 
carboni) i eren extretes del querosens (rang entre 200-250 ºC en la destil·lació 
del cru). Les parafines eren clorades i els productes de la reacció es feien 
reaccionar amb benzè en presència d'un àcid de Lewis. Posteriorment es 
sulfonaven amb íleum (àcid sulfúric deshidratat). Els primers productes van ser 
batejats com Nacconol NR i NRSF (National Aniline and Chemical Co., “NACCO”), 
així com Santomerse 1 (Montsanto). En Alemanya s'obtenien les parafines per la 
síntesi de Fischer-Tropsch, en la qual el monòxid de carboni amb aigua es 
converteix sota condicions convenients en una barreja d'hidrocarburs. Hüls 
utilitzava el Mepasine I després de la guerra en la producció de LAS. BASF va 
produir prop de 1000 tones i Hoechst també va produir el LAS mitjançant la 
reacció de Fischer-Tropsch baix el nom de Igepal NA. 

En 1950 la síntesi de Fischer-Tropsch va ser prohibida a Alemanya per les forces 
aliades. El Sinarol, una fracció parafínica del querosens venuda per Shell, es va 
usar com substitut. Es va trobar un substitut de la n-parafina mitjançant 
oligomerització del propè amb àcid fosfòric com catalitzador a 200 ºC i 20 bars 
de pressió per a produir tetrapropè. El tetrapropè era barat i tenia un doble 
enllaç olefínic. 

 

Va ser el descobriment dels “builders” (coadjuvants), al finalitzar la Segona 
Guerra Mundial, el que va decidir a Amèrica del Nord el pas dels tensioactius 
sintètics de la indústria tèxtil al rentat domèstic. La importància tan considerable 
dels “builders”, per a millorar l'acció dels detergents sintètics, es deu 
substancialment que el seu sinergisme promou en gran manera el fenomen de la 
detergència. 

 

La sulfonació del tetrapropilenbenzè (TPB) va conduir al TPBS, que va anar la 
matèria primera sintètica més important a la fi de la dècada dels 40. Prop de 
1959 el 65% de la demanda occidental de matèria primera sintètica per a 
detergents va ser coberta pel TPBS. Es va deure no només a les seves propietats 
tensioactives, sinó a la bona estabilitat tèrmica i la fàcil cristal·lització a sulfonat. 
No obstant això, era qüestió de temps que la lenta biodegradació del TPBS fora 
reconeguda. A la fi dels 50 havia muntanyes d'escuma en rius i abocadors, 
particularment en estius secs. L'alt grau de ramificació del TPBS era responsable 
de la seva baixa biodegradabilitat. Les autoritats alemanyes van establir per llei 
en l'any 1964 que el component aniònic del surfactant d'un producte detergent 
hagués de ser almenys el 80% biodegradable en una planta de tractament 
biològic d'acord amb un mètode analític predit. 
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Els alquilbenzens lineals (LAB) i, per tant els alquilbenzens sulfonats lineals (LAS) 
tenen una més ràpida biodegradació a causa de la seva estructura lineal. En 
1965 les autoritats polítiques pressionar-vos als fabricants de detergents per a 
canviar l'ús del TPBS pel de LAS. 

 

El LAB és fabricat avui per diversos processos. Els processos moderns (Isoviv o 
Molex) asseguren la possibilitat d'aïllar les quantitats de n-parafinas de les 
fraccions convenients del petroli requerides per a la síntesi de LAB. El processo 
Pacol es basa en l'obtenció de n-olefinas per deshidrogenació de n-parafinas per 
catàlisi heterogènia amb platí. Altre procés significatiu és el de Shell (SHOP), en 
el qual les n-olefinas són produïdes per oligomerització de l'etilè. Fins a 1992 
Hüls AG va utilitzar la seva pròpia tecnologia per a produir 60.000 tones/any de 
n-olefinas per cloració de n-parafinas (planta Molex) i la subsegüent 
deshidrocloració. En els processos de Pacol i d'Hüls, les olefines s'obtenen com 
solucions diluïdes en la parafina (Pacol al 20% i Hüls sobre el 30%); sense un 
posterior processat s'utilitzen per a la alquilació. En contrast, el procés de SHOP 
produeix olefines pures. La alquilació continua amb el clorur de aluminio i amb 
l'àcid fluorhídric com catalitzadors, però la importància del clorur d'alumini 
disminueix. Aproximadament el 70% dels fabricants utilitzen avui el HF. 

 

4.2. COMPOSICIÓ DEL DETERGENT 
 

La composició en pes del detergent en pols a fabricar ve determinada en la 
pàgina 2 de la patent ES2163606. Es detalla a continuació el percentatge en pes 
de cada component: 

Taula 5 . Composició del detergent. 

Component Percentatge en pes (%) 

Dodecilbenzè sulfonat sòdic 12 

Alcohol gras polietoxilads 3 

Tripolifosfat sòdic 30 

Silicat sòdic 6 

Carbonato sòdic 10 

Perborat sòdic 13,5 

Blanquejador òptic 0,2 

Perfum 0,1 

Colorant 0,01 

Carboximetilcelulosa sòdica 1,2 

Sulfato sòdic 15 

Aigua 8,99 
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La proporció entre el tensioactiu aniònic i el no iònic és de 4:1. D'aquesta 
manera la pols fabricada té un baix poder espumant (preferit a Europa), ja que el 
percentatge de dodecilbenzè sulfonat sòdic no supera el 20% en pes (12%) i la 
proporció amb el tensioactiu no iònic no excedeix de 6:1. L'addició d'un 3% de 
tensioactiu no iònic és suficient per a atorgar una escassa tendència a la 
espumació de la pols detergent, prescindint de l'addició d'inhibidors d'escuma. 
S'utilitzen en la fórmula etoxilats d'alcohols grassos de baix grau de etoxilació, 
per exemple oxoalcohols C13 proveïts de 4 a 6 unitats òxid d'etilè. 

S’usa un percentatge en peso de silicat sòdic baix para evitar la formació de 
compostos silícies insolubles al reaccionar con el àcid dodecilbenzè sulfònic i 
aconseguir una bona solubilitat de la pols. 

 

El Tripolifosfat sòdic produeix la eutrofització de les aigües, pel que s'usa un 
percentatge mitjanament alt. D'aquesta manera el detergent tindrà el suficient 
poder dispersant d'ions calci i magnesi per a disminuir la duresa de l'aigua. S'usa 
una part de carbonat sòdic per a substituir part del Tripolifosfat.  

Una part del sulfat sòdic necessari com auxiliar de presentació es recupera 
mitjançant el depurador de SO2, ja que es forma sulfito sòdic que serà oxidat 
posteriorment per a formar sulfat sòdic. Altra part es forma al neutralitzar l'àcid 
benzenosulfònic quan reacciona la insulsa càustica amb traces d'àcid sulfúric. El 
percentatge produït d'aquesta forma és molt petit (sobre el 1,6% del sulfat sòdic 
necessari), i no evitarà la necessitat d'afegir sulfat addicional a la barreja. 

S'utilitza un percentatge de carboximetilcelulosa sòdica relativament alt per a 
assegurar la capacitat de anti-redeposició del detergent. 

 

4.3.  CARACTERÍSTIQUES 
Es distingeix entre les característiques que té el tensioactiu aniònic (matèria 
activa) produït per sulfonació i posterior neutralització, i les característiques 
generals que compleix un detergent convencional. El dodecilbenzè sulfonat sòdic 
es descriu ara com producte de la mateixa manera que s'ha fet amb les matèries 
primeres. Les característiques específiques del detergent en pols produïda en 
aquest projecte s'han mostrat en l'apartat anterior. També es fa referència a les 
característiques òptimes que ha de tenir la pols detergent. 

 

4.3.1. Característiques del dodecilbenzè sulfonat sòdic 

4.3.1.1. Dades y propietats 

 

Es tracta d'un sòlid amb un color entre blanc i groc, amb un pes molecular de 
348,5 g/mol. La seva fórmula molecular és C12H25C6H4SO3Na. Les característiques 
varien segons la companyia productora: 
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Taula 6 . Característiques físiques. 

Punt de fusió:>300°C 
Solubilitat en aigua: elevada (20 g/100 ml a 
20°C) 

Coeficient de repartiment octanol/aigua com 
a log Pow: 0.45 

 

4.3.1.2. Ús i seguretat 

La substància es descompon a l'escalfar-la intensament. És combustible i al 
cremar produeix fums irritants i tòxics d'òxid de sofre. Reacciona amb àcids o 
fums àcids, produint fums tòxics i irritants de sulfur de sofre. S'ha 
d'emmagatzemar en un lloc sec i allunyat d'àcids. 

 En cas d'incendi utilitzar pols, aigua polvoritzada, escuma o diòxid de carboni. La 
substància es pot absorbir per inhalació i per ingestió. L'evaporació a 20ºC és 
menyspreable; no obstant això, es pot arribar a ràpidament una concentració 
nociva de partícules en l'aire quan es dispersa, especialment quan es troba en 
forma de pols.  

La substància irrita els ulls, la pell i el tracte respiratori. El contacte perllongat o 
repetit amb la pell pot produir dermatitis. 

Se ha de evitar la dispersió de la pols. Per a utilitzar-lo s’han d’utilitzar guants, 
ulleres protectores, extracció localitzada o protecció respiratòria i respectar les 
normes de seguretat bàsiques.  

 

 

4.3.2.  Característiques generales d’un detergent en pols 

L'efecte de neteja assolit mitjançant un detergent no es deu exclusivament a 
l'acció de la matèria activa (tensioactius), sinó a aquest efecte sinèrgic dels 
coadjuvants sobre el substrat brut.  

 

El procés detersió consta fonamentalment de tres etapes: separació de la 
brutícia, estabilització de la brutícia pel bany de rentat i esbandit del substrat 
després de retirar el bany amb la brutícia estabilitzada. Durant el procés afecten 
a l'eficàcia una sèrie de paràmetres físics com la temperatura del bany, agitació 
mecànica, durada de les etapes del rentat, etc. 

 

En general, la brutícia roman retinguda sobre el substrat mitjançant forces de 
Van der Waals. De vegades, certes forces de quimiosorció contribueixen a 
estabilitzar la retenció de la brutícia, com en el cas de les fibres cel·lulòsiques, 
els grups de les quals hidroxil formen fàcilment enllaços d'hidrogen amb 
proteïnes i àcids grassos. Les forces d'atracció electrostàtica que actuen entre 
substrat i brutícia són petites, sobretot quan el substrat brut entra en contacte 
amb un bany d'elevada constant dielèctrica. 
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4.3.2.1. Eliminació de brutícies sòlides 

L'eliminació de partícules sòlides de brutícia, la grandària de la qual resulta ser 
molt variable, s'efectua mitjançant una etapa inicial de humectació per al 
complex substrat-brutícia, a l'entrar en contacte amb el bany de rentat, 
afavorida per l'adsorció de les molècules i ions anfifílics sobre les interfàcies 
sòlid-líquid. En el cas d'articles tèxtils, l'eliminació de bombolles d'aire ocluses 
entre les fibres facilita molt el mullat total de les mateixes. El tensioactiu, al 
reduir la tensió superficial del bany de rentat, afavoreix molt la seva penetració 
en l'entramat de les fibres i, per això, es facilita així mateix el contacte del bany 
amb les brutícies allí retingudes. Després se li comunica l'energia requerida per a 
separar la brutícia a una distància on no hagi interaccions i l'energia necessària 
per a evitar la reexposició sobre el substrat ja net. 

 

4.3.2.2. Eliminació de brutícies líquides 

L'eliminació de brutícies líquides, les quals són fonamentalment de naturalesa 
oliosa poc polar i insolubles en aigua, implica mecanismes de modificació de les 
àrees interfacials existents entre la brutícia oliosa i la regió del substrat sòlid on 
està retinguda, entre la brutícia i el bany de rentat, entre el bany i el substrat. 

 El mecanisme estudiat en l'eliminació de brutícies líquides és el conegut com 
“rolling-up”. Si la concentració del tensioactiu supera la crítica per a la formació 
de micel·les, part de la brutícia oliosa separada queda solubilitzada en l'interior 
de les mateixes. 

4.3.2.3. Mecanisme per a evitar la redisposició de brutícies 

Les partícules de brutícies sòlides, així com les gotes de brutícies olioses, ja 
separades del substrat, han de mantenir-se establement disperses en l'interior 
del bany de rentat fins que aquest hagi estat retirat del contacte amb els 
substrats ja nets. Això s'aconsegueix preferentment mitjançant efectes 
electrostàtics i de solubilització. 

 

4.3.2.4. Formació de barreres electrostàtiques 

L'adsorció dels anions anfifílics en les superfícies del substrat i sobre les 
partícules o gotes disperses provoca la formació de dobles capes elèctriques, 
amb la zona de predomini de càrregues negatives situada al costat de les 
interfàcies. La doble capa que envolta a una partícula dispersa en un mitjà aquós 
incrementa les forces repulsives entre ella i qualsevol interfàcie protegida per 
una doble capa similar. L'adsorció d'anions anfifílics existents en els banys de 
rentat, així com la d'altres anions presents com tripolifosfats, incrementi la 
densitat de càrrega elèctrica de les dobles capes, i amb elles les forces 
repulsives. 
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4.3.3. Característiques físiques dels  detergents en pols 

Encara que l'actuació d'un detergent en pols depèn de la seva composició, de la 
seva concentració i de les condicions sota les quals s'usa, hi ha característiques 
físiques importants que s'han de tenir en compte: la densitat aparent, la 
distribució de la grandària de partícula, la solubilitat, les propietats 
d'emmagatzematge, el color i l'olor. 

 

4.3.3.1. Densitat aparent 

La densitat aparent és la massa d'un volum donat de la pols. S'expressa en 
termes de/g ml. A causa de la forma que les pólvores poden compactar-se, la 
densitat aparent d'una pols depèn molt de la forma d'amidar-la. 

 És particularment important produir una pols d'una densitat aparent consistent 
per a assegurar que els paquets s'omplin adequadament amb la massa correcta 
de producte. L'elecció de la densitat aparent d'un detergent en pols ve 
influenciada per uns quants factors: 

 

- Per la viabilitat tècnica.  

- Pel consumidor, ja que una baixa densitat aparent pot crear al consumidor 
la idea errònia d'aconseguir un millor rendiment dels diners, però pot 
comportar a usar massa poca quantitat de producte en cada rentat, amb 
la consegüent decepció.  

- Pel cost de empaquetament, de transport i d'emmagatzematge, ja que és 
més alt per tona quan la densitat aparent és baixa. 

 

4.3.3.2. Distribució del tamany de partícula y solubilitat 

 

És una característica important, ja que és desitjable tenir un producte granular i 
lliure de partícules fines, per a evitar un producte massa polvurenta que 
produeixi esternuts en persones propenses.  

La solubilitat depèn de la grandària de partícula. Grandàries de partícula gran no 
afavoreixen la solubilitat de la pols detergent. 

 

4.3.3.3. Color i olor 

 

El color afecta al consumidor més que la pròpia actuació del producte. Un bon 
blanc és desitjable quan el producte ha de ser venut incolor, però un color bàsic 
és també important quan la pols final és blava, o algun altre color brillant. Un 
color pobre de la pols es pot deure a: 

 

- L'ús per una banda de tensioactiu fosca produïda per sulfonació o manca 
d'un blanqueig adequat.  
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- La incorporació d'ingredients inorgànics bruts, com sulfat sòdic contaminat 
amb components fèrrics.  

- Sutge en el gas d'assecat usat en la torre d'atomització.  

- Contaminació amb material descolorit per la calor. 

 

Els blanquejadors òptics afegits per a millorar l'actuació de rentat del producte 
també poden abrillantar la pols.  

En el cas de pólvores assecades en una torre de spray-drying, el mateix procés 
d'atomització tendeix a eliminar olors no desitjades introduïts en els ingredients. 
De totes maneres, la pols se sol perfumar després de l'assecat. 

 

4.4. PROPIETATS FÍSICO-QUÍMIQUES 
 

Un compost anfifílic es considera tensioactiu si compleix tres requisits:  

1. Posseeix una longitud de cadena hidròfoba de vuit o més àtoms de 
carboni, és a dir, una hidrofobicitat mínima. Aquesta augmenta amb el 
nombre de carbonis i disminueix amb el nombre d'enllaços etilènics o amb 
la formació de cicles.  

2. Té una polaritat mínima, dependent de les característiques del grup o 
grups polars, compensada adequadament per la resta hidròfoba.  

3. Forma agregats micelars. 

 

4.4.1. Tensió superficial 

La tensió superficial d'un líquid pot definir-se, des d'un punt de vista físico-
químic, com el treball necessari per a augmentar en una unitat, de manera 
isotèrmica i reversible, la superfície lliure d'un líquid.  

Les molècules de la superfície d'un líquid no estan completament envoltades per 
altres molècules del mateix líquid, pel que estan subjectes a una atracció 
perpendicular des de la superfície fins a l'interior del líquid. En un líquid pur, les 
molècules estan sotmeses a forces d'atracció en totes les adreces, el que fa que 
aquestes forces es contrarestin mútuament. En canvi, les molècules situades en 
la superfície en contacte amb l'aire (fase gasosa) es veuen preferentment atretes 
cap a l'interior del líquid. Aquest desequilibri de forces es manifesta per una 
tensió cridada tensió superficial, que tendeix a reduir al mínim la superfície de 
contacte líquid/gas. 

La tensió superficial d'un líquid és tant major com més intensa és la força 
d'atracció entre les seves molècules. L'aigua, a causa de els enllaços d'hidrogen 
intermoleculars, presenta una força d'atracció molt considerable entre les seves 
molècules, pel que la seva tensió superficial és de 72 mN/m, valor molt elevat en 
comparació de la majoria dels compostos orgànics, que és de 20-30 mN/m. El 
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dodecilbenzeno-sulfonat sòdic redueix la tensió superficial de l'aigua, de manera 
que augmenti la humectabilitat d'aquesta i penetri en els porus del teixit, 
augmentant el poder de neteja. 

 

 

4.4.2. Humectabilitat 

 

El tensioactiu millora el poder de mullat d'un líquid, és a dir, augmenta la facultat 
d'extensió del líquid sobre un substrat donat o el seu poder de penetració en els 
porus. Com s'ha esmentat en el subapartat anterior, la humectabilitat depèn de 
les propietats superficials (tensió superficial). 

 

4.4.3. Espumació 

 

La formació d'escuma és un efecte que depèn de les propietats superficials de les 
dissolucions dels agents tensioactius. Aquest fenomen, no obstant això, no és 
simplement funció de la tensió superficial.  

Una bombolla d'aire introduïda en una dissolució d'agent tensioactiu s'envolta 
immediatament d'una capa monomolecular. Quan la bombolla trenca la 
superfície, aconsegueix formar una pel·lícula superficial monomolecular i 
d'aquesta forma es troba composta per dues capes monomoleculars d'agents 
tensioactius, separades per una pel·lícula d'aigua.  

El comportament i l'estabilitat de l'escuma depèn en gran part de la duresa de 
l'aigua. Amb un aigua tova, l'estabilitat de les escumes de LES milloren en 
proporció al seu pes molecular. Succeeix el contrari per al cas d'aigües molt 
dures. 

4.4.4. Micelització 

Al posar una quantitat molt petita de dodecilbenzè sulfonat sòdic en contacte 
amb aigua, apareixen dues tendències oposades:  

- El grup hidròfil del tensioactiu tendeix a situar-se en l'interior del mitjà 
aquós, amb la consegüent disminució d'energia lliure.  

- Les molècules d'aigua tendeixen a expulsar del mitjà aquós les cadenes 
hidròfobes de les molècules i ions anfifílics. 

 

L'estat d'equilibri s'arriba a quan les molècules o ions de tensioactiu es 
distribueixen entre l'interior de la dissolució (es dissolen en forma de monòmers) 
i la interfase amb l'aire. En aquesta, es adsorbiran les molècules o ions de 
tensioactiu, de manera que els grups hidròfils puguin estar convenientment 
hidratats i les cadenes hidròfobes estiguin lliures del contacte del mitjà aquós. És 
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a dir, quan un compost anfifílic està en dissolució aquosa, per a evitar el contacte 
desfavorable entre la part hidròfoba i el dissolvent, a més de adsorbir-se en la 
interfase amb el grup hidròfil localitzat en la dissolució i la resta hidròfoba 
allunyat d'ella, existeix altra alternativa: la d'associar-se molècules anfifíliques 
formant agregats moleculars, iònics o mixts. Existeix un gran nombre d'aquestes 
associacions, presentant cadascuna d'elles una estructura bàsica diferenciada, 
determinada per les propietats físico-químiques de les molècules del 
dodecilbenzè sulfonat sòdic. 

 

Quan en una dissolució aquosa de dodecilbenzè sulfonat sòdic s'incrementa 
progressivament la concentració del mateix, la interfase de la dissolució amb 
l'aire tendeix a saturar-se de molècules o ions anfifílics. El mínim d'energia lliure 
s'obté quan, gràcies a l'establiment d'interaccions hidròfobes, es formen alguns 
petits agregats de molècules anfifíliques denominats agregats premicelars. 

 

A baixes concentracions de tensioactiu, certes característiques de la dissolució 
(pressió osmòtica, conductivitat, tensió superficial, poders espumant i 
humectant, eficàcia detersiva, etc.) presenten variacions regulars creixents o 
decreixents. Si la concentració total de tensioactiu segueix incrementant-se, 
s'arriba a un valor de la mateixa per al qual, havent-ne saturat la interfase amb 
l'aire, només pot obtenir-ne un mínim d'energia lliure evitant l'augment de les 
interaccions directes entre l'aigua i les cadenes hidròfobes mitjançant la formació 
d'agregats micel·les o micel·les. 

 

El dodecilbenzè sulfonat sòdic, com qualsevol tensioactiu, adopta tres estats 
fonamentals en un mitjà aquós segons la seva concentració: monòmers, 
molècules orientades adsorbides en la interfase i micel·les. La micel·la està 
formada per un “nucli micelar” on se situen preferentment les cadenes 
hidròfobes, i una “escorça micelar” formada pels grups hidròfils en contacte amb 
el mitjà aquós. 

 

La formació de micel·les depèn de la concentració del tensioactiu en el mitjà 
aquós. Existeix un canvi brusc dels paràmetres físico-químiques de les 
dissolucions de tensioactius en funció de la seva concentració. El terme 
“concentració crítica per a la formació de micel·les” (C.M.C.) es defineix com el 
petit marge de concentracions per sota del com virtualment no existeixen 
micel·les i per sobre del mateix les molècules i ions anfifílics s'associen en forma 
micelar. Les micel·les són agregats de molècules anfifíliques, de forma més o 
menys esfèrica, la ràdio de la qual és aproximadament igual a la longitud de la 
cadena hidrocarbonada hidròfoba. L'interior de la micel·la està dotat del grau de 
desordre característic de l'estat líquid. Per altra banda, la fracció polar o hidrófila 
de la molècula roman en contacte amb l'aigua en la interfase aigualeix/micel·la. 
La causa responsable de la formació micelar es deu a les interaccions hidròfobes 
entre les parts no polars de les molècules anfifíliques induïdes per la peculiar 
estructura de l'aigua. 
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A concentracions lleugerament superiors a la C.M.C., les micel·les solen ser 
esfèriques o esferoïdals; no obstant això, a concentracions de tensioactiu bastant 
superiors, l'associació iònica o molecular existent sol consistir en micel·les 
estructurades en forma de cilindre allargat amb els seus dos extrems acabats en 
semiesferes. A concentracions suficientment elevades, aquestes micel·les 
allargades poden veure's obligades a orientar-se paral·lelament entre si, formant 
un empaquetament característic d'una mesofase liotrópica hexagonal directa. Un 
augment encara major de concentració de tensioactiu condueix a la formació de 
micel·les laminares, les quals poden estendre's indefinidament en les dues 
adreces que determina el plànol de la doble capa on se situen les molècules o 
ions anfifílics, donant lloc a una mesofase liotrópica laminar. 

 

Els sistemes formats per aigua i dues tensioactius (tal és el cas del nostre 
detergent) poden propiciar l'existència de micel·les mixtes. Les característiques 
d'aquestes micel·les depenen de la naturalesa i propietats dels tensioactius, de 
les seves concentracions i de la presència d'additius no tensioactius, els quals 
poden participar en aquest tipus d'associació micelar. 

 

Molts agents anfifílics presenten poca solubilitat en aigua a baixa temperatura, 
augmentant la seva solubilitat d'una manera espectacular a un determinat valor 
de temperatura denominat punt de Krafft. Aquest comportament s'ha explicat en 
funció de la menor solubilitat dels monòmers anfifílics pel que fa a la micel·les, 
doncs a baixa temperatura la solubilitat total ve determinada pels monòmers; 
mentre que a l'arribar-se a la C.M.C., les micel·les són les quals determinen la 
solubilitat total. En el cas de dissolucions aquoses de certs tensioactius no iònics, 
a l'augmentar la temperatura la dissolució es torna tèrbola en un petit marge de 
temperatura, denominat punt de entorpiment. A valors de temperatura més 
elevades, la solució micelar se separa en dues solucions isòtropes, una de les 
quals és rica en aigua amb una concentració de compost anfifílic equivalent a la 
C.M.C.; mentre que l'altra fase és rica en compost anfifílic, contenint una petita 
quantitat d'aigua. 

 

Encara que la formació de micel·les amb compostos tensioactius iònics i no iònics 
és qualitativament similar, existeixen importants diferències quantitatives. En les 
dissolucions amb una substància tensioactiva no iònica, les micel·les es formen a 
concentracions més baixes i tenen una major tendència a agregar-se que en el 
cas de tensioactius iònics. 

 

4.4.5. Solubilització 

Quan a una dissolució aquosa d'un compost anfifílic se li addiciona un o més 
components, els fenòmens que poden ocórrer depenen de la naturalesa química 
d'aquells. Si es tracta d'un compost no polar, pràcticament insoluble en aigua, la 
seva solubilitat augmenta d'una manera molt pronunciada quan la concentració 
de l'agent tensioactiu sobrepassa la C.M.C. Això és a causa de la solubilització del 
compost addicionat en el nucli de les micel·les. Si l'additiu és un compost de 
caràcter també anfifílic, aquest sol afectar el valor de la C.M.C. formant-se 
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micel·les mixtes. Amb compostos polars, la solubilització té lloc en l'escorça de la 
micel·la. 

 

A concentracions superiors a la C.M.C., les micel·les formen una pseudo-fase i el 
solut es reparteix entre la fase micelar i l'aquosa. Un augment de la concentració 
de tensioactiu produeix un augment en la solubilitat de l'additiu. Segons aquesta 
descripció, la solubilització no es deu a una unió específica amb la micel·la, sinó 
més aviat a una dissolució no específica en una fase no aquosa. Els compostos 
solubilitzats augmenten l'agregació de micel·les i la grandària d'aquestes. 

 

4.4.6. Dispersions 

Un sistema dispers està format per una o diverses fases finament dividides en 
partícules discretes (fase o fases disperses) situades en el sinus d'una fase 
contínua. En relació als detergents, es produeixen diversos tipus de dispersions a 
tenir en compte: 

Taula 7 . Dispersions. 

Fase dispersa Fase continua Denominació 

Gas Líquid Espuma 

Líquid Líquid Emulsió 

Solido Líquid Suspensió 

 

4.4.7. Emulsions 

Segons el concepte tradicional, una emulsió és una dispersió d'un líquid en altre 
líquid. El líquid que es troba en forma de gotetes finament dividides, amb la seva 
continuïtat interrompuda, es denomina fase interna o fase dispersa. L'altre líquid 
que envolta a les gotes disperses d'una manera ininterrompuda és la fase 
externa o contínua. En la majoria de les emulsions, una de les dues fases 
consisteix en aigua o una dissolució aquosa, a la qual es denomina fase aquosa i 
d'una manera abreujada amb una W; l'altra fase que és immiscible amb la fase 
aquosa es denomina fase oliosa i per a abreujar se simbolitza amb una O. A les 
emulsions oli en aigua les hi denomina O/W i a les emulsions aigualeix en oli 
W/O.  

 

La fase dispersa d'una emulsió està formada per petites gotes amb diàmetres 
compresos entre 0,1 µm i 10 µm, que la seva interfase està estabilitzada de 
forma diversa. Des del punt de vista termodinàmic, les emulsions són sistemes 
inestables. L'extraordinari augment de l'àrea interfacial, produït quan es dispersa 
un líquid en altre líquid, provoca un increment tal de l'energia lliure interfacial del 
sistema que la tendència de les gotes d'una emulsió és la de fusionar-se entre si 
i arribar a la completa separació de fases, situació en la qual l'àrea interfacial és 
mínima i el sistema és estable. 
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El procés de separació de fases normalment es desenvolupa en dues etapes: la 
primera, cridada floculació, és reversible i consisteix en l'agrupació de dues o 
més gotes que s'adhereixen unes a unes altres sense perdre la seva identitat. En 
la segona etapa es produeix coalescència de les gotes, és a dir, les petites gotes 
de l'emulsió es fusionen per trencament de la pel·lícula que les separa formant-
se gotes de major grandària; es tracta d'una etapa irreversible que condueix a 
una completa separació. El temps necessari perquè una emulsió arribi a l'equilibri 
pot variar des de segons fins a anys. Si es tracta d'una emulsió formada per dos 
líquids purs, la separació de fases sol ser molt ràpida. Per a conferir-li major 
estabilitat és necessària l'addició d'un tercer component: un agent emulsionant, 
el qual modifica les propietats de les interfases formant una barrera de potencial 
que prevé el contacte entre les gotes emulsificadas, alentint la seva floculació i la 
seva coalescència. 

 

El tipus d'emulsió que es formi dependrà de l'equilibri entre les propietats 
hidròfiles i hidròfobes de l'emulsionant. Un concepte molt utilitzat és el HLB 
(balanç hidrófil-lipófil), que és una mesura de la contribució relativa dels grups 
hidròfils i lipòfils a les propietats de la molècula emulsionant. Els emulsionants 
que afavoreixen la formació d'emulsions del tipus W/O tenen un HLB baix, 
mentre que els quals afavoreixen les emulsions del tipus O/W tenen HLB alts. 
Encara que el nombre HLB s'ha utilitzat durant diverses dècades 
satisfactòriament per a seleccionar l'òptim emulsionant no iònic en un sistema 
determinat, el seu ús està limitat per la seva estricta relació a l'estructura 
molecular de l'emulsionant, doncs no es consideren les variacions en les 
propietats de les fases aquosa i d'hidrocarbur. Altre desavantatge del concepte 
del HLB és la de no considerar els efectes de la temperatura, que són de 
fonamental importància en els sistemes amb compostos tensioactius no iònics. 
La interacció entre la part polar dels emulsionants no iònics i les molècules 
d'aigua és molt sensible als canvis de temperatura i és la responsable que a 
baixa temperatura un compost anfifílic no iònic es dissolgui en la fase aquosa i a 
elevada temperatura mostri una afinitat preferencial per la fase d'hidrocarbur. 

 

 

4.5. PROCESSOS COMERCIALS 
En aquest apartat es resumeixen els principals mètodes usats en la indústria per 
a produir detergents en pols, així com les diferències entre els diferents tipus, 
característiques, avantatges i inconvenients.  
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4.5.1. Sulfonació 

Diversos agents de sulfonació s'han usat, o estan sent utilitzats avui dia, la 
majoria dels quals són poderosos compostos químics amb propietats oxidants i 
deshidratants. Això significa que es poden produir algunes reaccions laterals, fins 
i tot deterioració del color, si no es prenen precaucions. Aquestes precaucions 
inclouen el no intentar completar del tot la reacció, evitar l'excés local d'agent de 
sulfonació, evitar elevades temperatures (la calor ha de ser eliminat a causa de 
la naturalesa exotèrmica de les reaccions), i no diluir l'agent, particularment el 
trióxid de sofre. Cal tenir en compte que algunes matèries primeres es deterioren 
més que unes altres durant la sulfonació. 

 

Els principals agents de sulfonació, que controlen la tecnologia de sulfonació 
usada, són:  

• La barreja aire/SO3 gas  

• Òleum del 20%  

• Àcid sulfúric del 98%  

• Àcid clorosulfónic 

 

4.5.1.1 Sulfonació amb òleum del 20% 

S'ha d'usar un òleum del 20% o menor, ja que superiors concentracions resulten 
massa aspres per a sulfonar. La sulfonació contínua amb òleum és un procés que 
consta de quatre etapes. Primer, el alquilbenzè(AB) es fa reaccionar amb un 
excés del 10-15% en pes de òleum al 20% (degut al fet que la reacció produeix 
aigua, la qual retarda el procés). La reacció es porta a terme en un reactor de 
tipus llaç, que consisteix en una bomba centrífuga d'alta capacitat, on el AB i el 
òleum al 20% són barrejats. Un intercanviador de calor manté la temperatura en 
els 50ºC. El producte resultant, una barreja de material sulfonat i d'àcid sulfúric 
residual, passa al "hold-up coil" (bobina d'interrupció), on el AB no sulfonat té 
temps per a reaccionar. En un segon reactor del mateix tipus el producte no 
sulfonat es dilueix amb aigua per a reduir la força de l'àcid sulfúric al 75-80%. 
Gran part de la calor produïda en la dilució s'elimina en el llaç diluent. 

 

Després, el producte diluït se separa en dues fases, la inferior és una capa d'àcid 
aquós que s'elimina com “àcid gastat”. La gran part del color produït durant la 
sulfonació es troba en l'àcid gastat. La capa superior del separador, la qual conté 
al voltant del 90% d'àcid alquilbenzè sulfònic (la resta és principalment àcid 
sulfúric dissolt), es lleva del separador i es neutralitza amb una solució d'hidròxid 
sòdic o amb una solució de carbonat de sodi per a produir la pasta activa. Quan 
s'usa hidròxid sòdic s'ha d'eliminar una considerable quantitat de calor. Això es 
realitza en el tercer reactor de llaç del procés, el intercanviador de calor de 
neutralització (també conegut com neutralitzador). Si s'usa la solució de 
carbonat sòdic, la neutralització és molt menys exotèrmica i no és necessari un 
intercanviador de calor en aquesta etapa. 
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La pasta activa té una composició típica del 40-50% en matèria activa, 5-9% de 
sulfat sòdic, i menys del 1% en material orgànic sense sulfonar (oli lliure). La 
pasta sulfonada per òleum no requereix blanqueig.  

 

4.5.1.2. Sulfonació amb àcid sulfúric al 98% 

La reacció química es la següent: 

R·C6H4·H + H2SO4           R·C6H4-SO3 + H2O 

 

Com s'aprecia, la reacció produeix aigua. La presència d'aigua alenteix la reacció 
de sulfonació o provoca que no es produeixi. Aquesta és la raó per la qual s'usa 
un gran excés d'àcid sulfúric per a completar la reacció (l'excés de òleum era pel 
mateix motiu, encara que es requereix menor proporció). Quan el procés es 
desenvolupa de forma discontínua, els paràmetres ideals són els següents:  

• Proporció H2SO4/ AB 1,6-1,8 

• Temps de reacció  1,0-1,5 h 

• Temperatura  55ºC 

 

La dilució, separació, i la neutralització es poden portar a terme en el mateix 
reactor o en diverses unitats discontínues. La sulfonació mitjançant àcid sulfúric 
en un reactor de llaç continu és factible quan s'aplica almenys el quocient H2SO4/ 
AB de 1,8. En aquest cas, així com quan s'utilitza el òleum al 20%, temps de 
reacció raonablement curts són suficients per a completar la reacció. Amb un 
augment de la proporció H2SO4/ AB, la quantitat d'àcid gastat s'incrementa 
proporcionalment.  

 

4.5.1.3. Sulfonació amb àcid clorosulfónic 

 

La reacció produïda es la següent: 

R·OH + Cl-SO2-OH           R-O-SO2-OH + HCl 

 

L'àcid clorosulfónic no és adequat quan el reactant conté un nucli aromàtic, ja 
que es pot produir la cloració del nucli.  

L'àcid clorosulfónic, particularment en processos discontinus, és més adequat per 
a la producció d'una gamma de productes a una escala relativament petita. 
L'àcid clorosulfónic se segueix usant per a la sulfonació d'àcids grassos, alcohol 
etoxilats grassos, i matèries primeres relacionades amb els detergents amb 
grups OH disponibles per a la reacció amb el grup SO3H. Per exemple, la reacció 
de l'alcohol làuric amb àcid clorosulfónic produeix HCl com subproducte. Per tant, 
requereix equips especials per a evitar la corrosió, com acer recobert de cristall. 
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Bozzetto (Bèrgam, Itàlia) ofereix un procés continu de sulfonació mitjançant àcid 
clorosulfónic comprès per dos recipients de cristall amb jaqueta d'aigua per a la 
sulfonació i per a la neutralització, i una columna d'absorció de HC1. La matèria 
de base orgànica i l'àcid clorosulfónic es barregen en un disc rotador. Sota l'acció 
centrífuga del disc, la barreja de reacció és ruixada com una fina pel·lícula sobre 
la paret del recipient de la reacció. El producte àcid cau a la base del reactor i 
llavors sobre un sistema de disc rotador similar es barreja amb el álcali i es ruixa 
sobre la paret del recipient de neutralització. La unitat funciona a pressió reduïda 
per a eliminar el gas HC1. 

 

4.5.1.4. Sulfonació con la mescla SO3/ aire 

 

El trióxid de sofre gasós oxida els materials orgànics molt ràpidament a causa de 
les seves propietats fortament oxidants i deshidratants. És normal usar-lo en 
forma diluïda amb aire sec.  

Les característiques de la sulfonació mitjançant la barreja trióxid de sofre amb 
aire poden ser descrites com segueix: 

 

La reacció de la alimentació orgànica (F) con SO3 generalment procedeix així: 

F + 2 SO3                F(SO3)2 + calor  

F(SO3)2 + F             2FSO3 + calor 

 

- La reacció de l'alimentació orgànica (F) amb 2 moles de SO3 per a produir 
l'àcid pirosulfónic és instantània i altament exotèrmica. La següent reacció 
cap al producte desitjat és ràpida i també exotèrmica.  

- No només es produeix la desitjada reacció cap a l'àcid sulfònic. Es 
produeixen reaccions paral·leles i consecutives que donen subproductes 
indesitjats i color al producte. Es poden formar sulfones i anhídrids, els 
quals s'han d'eliminar mitjançant hidròlisis i durant la digestió.  

- La viscositat de la fase orgànica augmenta durant la reacció, notablement 
quan la conversió està entre el 70 i el 100%.  

 

D'aquestes característiques generals deriven diversos criteris de configuració per 
a la sulfonació. La combinació d'una reacció instantània amb una considerable 
calor de reacció i amb un factor de 50-100 d'increment en viscositat de la fase 
orgànica, fa que el control de la temperatura de la fase orgànica sigui el principal 
problema en la pràctica.  

La proporció d'alimentació i per tant la proporció de calor produïda pot ser 
temperada per dilució de la concentració de trióxid de sofre en la fase gas i per la 
seva reducció de flux. En altres paraules, la proporció de reacció es dóna 
controlada pel transport de trióxid de sofre a través de la fase gas. Volums de 
SO3 entre el 2,5 i el 7% són aplicats en la pràctica: 2,5% per a la sulfatació del 
delicat alcohol etoxilat, i 7% per al LAB d'una estable qualitat excepcional. 
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L'equip necessari per a la sulfonació mitjançant la barreja SO3/aire és el següent: 
equips per a moure i assecar l'aire, equip per a la generació del trióxid de sofre 
gasós barrejat amb la quantitat requerida d'aire, reactor de sulfonació, equips 
per al tractament posterior a la reacció del producte (hidròlisi de sulfones i 
anhídrids, digestió, neutralització, etc.), equip per al tractament de gasos. 

 

4.5.1.4.1. Generació del SO3 

 

Hi ha tres mètodes comunament usats per a generar el trióxid de sofre gas per a 
sulfonar:  

- Vaporització de trióxid de sofre líquid estabilitzat. El trióxid de sofre líquid 
no estabilitzat pot ser usat quan la planta de detergent està al costat 
d'una planta d'àcid sulfúric, de la qual ho pot obtenir amb uns requisits 
mínims d'emmagatzematge. Degut al fet que el SO3 pot convertir-se en 
les seves formes alfa i beta, que són sòlides a temperatures normals, és 
necessari comprar el líquid en la forma gamma estabilitzat amb tetraclorur 
de carboni o amb trifluorur bòric.  

- Destil·lació de òleum al 60-65%. El òleum al 60-65% pot ser destil·lat per 
a donar SO3 i el seu azeòtrop, l'àcid sulfúric al 98%. La gran diferència que 
hi ha entre els seus punts d'ebullició indica que la separació és 
relativament fàcil. Aquesta requerirà d'altes temperatures en l'evaporador 
(el punt d'ebullició del azeòtrop a pressió atmosfèrica és de 320ºC) i d'una 
adequada columna de fraccionament per a produir trióxid de sofre lliure 
d'àcid sulfúric. -Cremant sofre per a donar SO2 i la posterior conversió 
catalítica a SO3. Aquest procés s'explica detalladament en el capítol 
“Diagrama de flux”. α 

 

Hi ha quatre raons per les quals el trióxid de sofre obtingut a partir del sofre 
s'està convertint en l'agent predominant de sulfonació per a la fabricació dels 
surfactants aniònics d'alta qualitat, encara que el cost inicial sigui més alt:  

- Versatilitat: tot tipus de matèries orgàniques, com els alcohols primaris del 
alquilbenzè, alcohol èters, α-olefines, i els èsters metílics d'àcids grassos 
es poden convertir amb èxit amb SO3/aire, en reactors de sulfonació de 
caiguda de pel·lícula amb un curt temps de residència, en detergents 
d'alta qualitat. Els agents de sulfonació com l'àcid sulfúric i, en un grau 
inferior, el òleum del 20% estan arribant a ser menys atractius perquè la 
matèria a sulfonar només poden ser els alquilbenzens. Per a altres 
matèries de base orgànica, la sulfonació/sulfatació amb àcid sulfúric o 
òleum del 20% dóna productes de qualitat inacceptable i/o de baix grau 
de conversió.  

- Seguretat en transport i magatzematge: el SO3 líquid-estabilitzat, el òleum 
al 65%, el òleum al 20%, l'àcid sulfúric del 98%, i l'àcid clorosulfónic són 
productes químics perillosos en transport, maneig i magatzematge. El 
sofre en forma líquida o sòlida és un material molt menys perillós per a la 
producció de SO3.  
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- Costos: el sofre és més barat com material d'inici que els mètodes ja 
comentats. El major problema són els àcids gastats, obtenint amb òleum 
al 20% i àcid sulfúric al 98 % un àcid sulfúric del 80%, difícil de reciclar en 
la indústria química; amb òleum del 65% s'obté també un àcid sulfúric 
molt concentrat, i amb l'agent clorosulfónic s'obté la quantitat equivalent 
de HCl. El SO3 líquid requereix d'un control precís de la temperatura, i els 
seus residus, que contenen residus nocius després de l'evaporació, són 
difícils de manejar o de rebutjar. -Disponibilitat: el sofre polvoritzat és fàcil 
de transportar en sacs o en borses al voltant del globus.  

 

4.5.2. Rectors de sulfonació 

Els reactors usats en processos de sulfonació han de complir els següents 
requisits:  

1. Exposició del líquid a ser sulfonat amb trióxid de sofre el menor temps que 
sigui possible.  

2. Eliminació de la gran quantitat de calor generada en la reacció, evitant una 
temperatura massa alta o massa baixa en la barreja. En el primer cas es 
produirien reaccions laterals no desitjades i en el segon es produiria un 
augment en la viscositat de la barreja.  

3. Adequada proporció de matèria orgànica a ser sulfonada i trióxid de sofre, 
sense el risc que hagi un excés local de SO3 en cap punt. Un excés local 
danya el material i, en cas extrem, pot produir coque, el qual ha de ser 
eliminat de la planta.  

Taula 8 . Exemples de reactors de sulfonació. 

Productor Tipus de reactor 

Ballestra-Sulfurex system Continuous stirred tank cascade (CSTC) 

Ballestra-Sulfurex F Multitube falling film reactor 

Chemithon impact jet reactor Atomizes organic feed in SO3/air 

Chemithon falling film reactor Falling film reactor (FFR) 

Mazzoni-Sulfo film reactor Multitube falling film reactor 

Meccaniche Moderne falling film 
reactor 

Concentric tube falling film reactor 

Lion Corporation T-O reactor 
system 

Falling film reactor 

 

Els reactors de tanc agitat s'usen àmpliament per a la sulfonació de 
alquilbenzens ja que compleixen els requisits esmentats anteriorment. Un grup 
important comprèn els reactors de pel·lícula, que tenen diversos dissenys segons 
els distints fabricadors. Aquests reactors operen d'una sola vegada, i el líquid a 
sulfonar flueix cap avall en una fina pel·lícula en l'interior d'un tub o tubs 
refrigerats per aigua, o per ambdós costats d'un anell refrigerat. El SO3 passa 
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cap avall en flux turbulent simultàniament amb el líquid. L'àcid sulfònic i el gas 
residual se separen en la base del reactor i/o en un cicló. El líquid és exposat al 
gas sulfonant durant un curt espai de temps, i la calor s'elimina de la zona de 
reacció. Es requereix cuidat per a assegurar-se que el gas i el líquid estan 
proporcionats en tots els punts, ja que es pot produir una sobresulfonació, 
deterioració del color i, fins i tot, la possibilitat de formar coque i haver de 
detenir el procés per a netejar-lo. També pot haver zones en les quals no hagi 
sulfonació o aquesta sigui incompleta. De totes maneres, els reactors de 
pel·lícula han tingut èxit i s'usen en molts processos de sulfonació, donant 
productes de qualitat.  

 

El reactor Mazzoni SOCS usa pel·lícules líquides per les superfícies internes d'un 
grup de tubs. La característica especial d'aquest reactor és l'ús d'aire que entra a 
través de passos amb una caiguda de pressió menor que per al flux de la barreja 
amb trióxid de sofre a través dels filtres. Això ajuda a igualar el flux d'aire/SO3 a 
través de diversos filtres i també protegeix al líquid d'entrar en contacte amb la 
major concentració de SO3 i difon la reacció cap avall pels tubs. 

 Les diferències més importants entre els reactors de pel·lícula jeu en el disseny 
dels tubs de reacció i en la capçalera del reactor, la qual distribueix el líquid i el 
gas. La unitat de Allied Chemical Corporation/ Meccaniche Moderne usa les 
parets internes i les externes de l'anell.  

La capçalera del reactor de Chemithon usa ambdues parets de l'anell i inclou un 
rotor d'alta velocitat en la part superior de l'anell per a distribuir i barrejar els 
reactants. Altre mètode és polvoritzar el líquid en forma atomitzada en un flux 
convergent d'aire i SO3. Aquesta tècnica la utilitza el Chemithon Impact Jet 
reactor. El temps de residència és molt curt i s'obté un producte de bona qualitat 
amb concentracions superiors de SO3 que en els reactors de pel·lícula.  

 

4.5.3. Post-tratament de la mescla sulfonada 

El producte de la reacció, un líquid marró viscós, es passa a un reactor en el qual 
s'acaba la reacció. Aquí es produeix el procés d'envelliment o digestió. Aquest 
pas és necessari per a assegurar-se que l'àcid pirosulfónic format es converteix 
totalment a LAS. Durant el repòs els anhídrids formats també es converteixen a 
LAS. Els anhídrids restants són destruïts per hidròlisis a l'afegir una petita 
quantitat d'aigua. El color de l'àcid es deteriora durant l'emmagatzematge pel 
que ha de ser processat el més ràpidament possible en la neutralització. Les 
propietats d'emmagatzematge i de processat poden ser millorades per l'addició 
d'adequats additius.  

 

4.5.4. Neutralització 

L'àcid sulfònic es neutralitza per addició de la quantitat estequiomètrica de álcali, 
normalment insulsa càustica, encara que de vegades es poden usar altres bases, 
com la trietanolamina. Amb sulfonadors continus, la neutralització es porta a 
terme comunament de forma contínua usant un llaç que pot incloure un 
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refrigerant. Normalment s'usa un controlador de pH per a regular l'addició 
d'agent neutralitzant, i es pot afegir aigua per a produir una pasta amb la 
concentració requerida de tensioactiu.  

La neutralització en discontinu, o per lots, pot ser portada a terme per un grup 
de recipients col·locats en sèrie per a recollir l'àcid sulfònic d'un reactor continu 
de sulfonació. La neutralització per lots utilitza carbonat sòdic en comptes de la 
insulsa càustica, encara que el carbonat no és adequat per a processos continus. 
Fins i tot en el procés discontinu es requereix completar la reacció amb insulsa 
càustica després d'eliminar el diòxid de carboni produït.  

 

4.5.5.  Tractament de gasos efluents 

L'aire que abandona el sulfonador conté: boira d'àcid sulfònic, trióxid de sofre 
sense reaccionar i diòxid de sofre.  

El sistema de neteja adoptat depèn de diversos factors, incloent requeriments 
legals per a la qualitat dels efluents gasosos descarregats a l'atmosfera. La boira 
àcida pot ser eliminada per ciclons, encara que també s'utilitzen els precipitadors 
electrostàtics. Una mica de SO2 es produeix per la reducció del trióxid de sofre a 
causa de la matèria orgànica que va a ser sulfonada, però la concentració és 
considerablement més alta en plantes que cremen sofre que en unes altres, a 
causa de la reacció incompleta a SO3 en el convertidor catalític. Els depuradors 
d'insulsa càustica s'usen per a absorbir òxids de sofre. El licor depurador gastat 
conté sulfito sòdic, que pot ser usat com font de sulfat per a la fabricació de la 
pols. 

 

4.5.6.  Preparació de la pasta slurry 

És important produir una pasta lliure de grums i que tingui una viscositat 
adequada. És desitjable fer una slurry tan concentrada com sigui possible, 
encara que una quantitat addicional d'aigua s'usa per a inflar la pasta i reduir la 
densitat aparent. Els Hidrótrops STS o SXS s'usen de vegades per a aprimar la 
pasta, permetre l'ús d'un menor contingut d'aigua i per a millorar la qualitat de la 
pols produïda.  

Les propietats del Tripolifosfat sòdic usat i el mètode d'addició són importants. És 
desitjable que es formi el Tripolifosfat sòdic hexahidratat per a produir una pols 
de bones característiques, encara que un TPP que s'hidrata ràpidament pot 
causar problemes en la formació de la pasta slurry i en el seu maneig a causa de 
la formació de grums i al espessament de la mateixa. Aquests problemes se 
superen amb procediments de fabricació correctes. 

 

La slurry pot preparar-se per lots (procés discontinu) o en continu. La forma més 
habitual és la contínua, salvo per a plantes molt petites. S'usen pesadores 
mecànics per a sòlids i bombes dossificadores per a líquids. Es premesclen en 
primer lloc els ingredients sòlids i líquids, i posteriorment es barregen junts en el 
mesclador principal al costat de slurry recuperada (si es dóna el cas), i després 
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passa al recipient de digestió. En les plantes grans, les matèries primeres es 
reben a orri, i són transportades a les sitges. Els sòlids secundaris sovint són 
premesclats abans de ser dosats. Els tensioactius aniònics són manejats com 
pastes líquides preparades en una planta de sulfonació confrontant, des de la 
qual bomben a la planta d'atomització. La majoria de tensioactius no iònics 
poden ser manejats com líquids. També el silicat sòdic, encara que pot ser 
convenient barrejar el silicat amb la pasta de tensioactiu aniònic en la planta de 
sulfonació. 

 

En el procés continu s’afegeixen tots els ingredients simultàniament. És 
important mantenir la barreja alcalina (pH 8,5-9) per a evitar la descomposició 
de silicats i altres ingredients.  

Un temps de digestió de la pasta és necessari per a la formació del Tripolifosfat 
sòdic hexahidratat, entre 20 i 30 minuts. La formació de grums pot ser 
minimitzada en la preparació de la pasta, com s'ha indicat abans.  

Els orificis dels filtres de la torre d'atomització són petits, pel que és necessària 
una filtració per a evitar riscos de bloqueig. S'usen filtres gruixuts per a protegir 
el sistema contra fragments metàl·lics i per a eliminar grums grans. També es 
poden usar filtres magnètics per a atreure partícules fèrriques. 

 

4.5.7. Atomització 

La major part dels detergents en pols venuts es produeixen per atomització, 
encara que certs components que no poden ser atomitzats sense 
descompondre's (ingredients termolàbils com perborat sòdic, enzims, perfum, 
etc.) són barrejats amb una base ja atomitzada. Les pólvores atomitzats tenen 
bones característiques i, a gran escala, el procés és econòmic. El cost cabdal 
d'una planta d'atomització és alt, i la unitat més petita oferta pels fabricants és 
de 0,5-1 T/h. El procés no és viable per a produccions menors a 2000 T/any. Les 
plantes grans tenen capacitats per a 10-20 T/h.  

 

Fonamentalment, les gotes de líquid es posen en contacte amb gas calent en una 
càmera, on s'assequen ràpidament per a formar una pols. L'atomització, o la 
formació de les gotes, pot portar-se a terme mitjançant un disc rotatori, o bé 
fent passar el líquid a través de dos filtres en les quals el líquid es trenca per 
acció del vapor o d'aire comprimit, o simplement es atomitza per pressió 
solament. El contacte entre les gotes i l'aire d'assecat es pot produir a contra 
corrent o en corrent paral·lel. La grandària de la càmera d'assecat depèn del 
tipus de flux i del mètode d'atomització: els atomitzadors de disc rotatori 
normalment requereixen una càmera àmplia i, de vegades, flux en equicorrent. 
Els discos rotatoris tendeixen a donar pólvores fines, mentre que els detergents 
granulares se solen obtenir en torres altes. 

 

El contacte en co-corrent dóna pólvores lleugeres d'una densitat d'entre 0,08-
0,15 g/ml i una humitat de 3-8%. Aquest contacte pot ser útil per a productes 
delicats tèrmicament com pólvores amb un alt contingut en tensioactius incloent 
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sabó, perquè el gas calent es troba amb la pasta humida i després, les partícules 
assecades entren en contacte amb el gas ja refrescat. El contacte en 
contracorrent de pólvores dóna una densitat aparent de 0,15-0,45 g/ml i una 
humitat de 6-15%. L'eficiència tèrmica és normalment més alta que en el 
contacte en equi-corrent degut al fet que el gas abandona la torre després de 
contactar amb la pasta humida i per això pot tenir una temperatura de sortida 
més baixa i/o un contingut més alt de vapor d'aigua. El gas més calent contacta 
amb les partícules seques amb el consegüent gran risc de produir dany tèrmic. 

 

La velocitat amb que el gas puja la torre en contracorrent no ha de ser tan alta 
com per a arrossegar part del producte, encara que un increment de la velocitat 
augmenta el temps durant el qual les partícules estan sostingudes en la zona 
d'assecat, així com la capacitat de la planta. Les partícules es mouen 
erràticament per la torre i la distribució de temperatures varia amb diversos 
factors. 

 

La temperatura màxima d'entrada del gas ve determinada per diversos factors:  

• Perill de decoloració del producte per la calor, particularment de les 
partícules properes a l'entrada del gas.  

• Possible evaporació o dany de certs ingredients, sobretot tensioactius no 
iònics. Això es pot solucionar usant una temperatura del gas d'assecat més 
baixa, substituint el tensioactiu per altre més resistent a la calor, o 
agregant-lo directament a la pols ja atomitzat.  

• Problemes amb la densitat aparent, la qual també restringeix el contingut 
d'aigua en la barreja “slurry”. 

Les temperatures d'entrada del gas d'assecat estan entre 250-400ºC per als 
detergents en pols. Convencionalment, els detergents en pols són assecats fins a 
un 10% del contingut en humitat. Això depèn del contingut en Tripolifosfat 
hexahidratat, ja que l'excessiva eliminació d'aigua pot descompondre'l. 

 

4.5.8. La torre de atomitzat 

La majoria de torres tenen un mecanisme semblant i estan construïdes en acer 
temperat. Només difereixen en els detalls.  

L'àrea cilíndrica de la sortida de la pols es decideix pel volum de gas d'assecat 
necessari i per la seva velocitat. Una velocitat lineal del gas massa alta previndrà 
la caiguda prematura de les partícules, però conduirà a un excessiu 
arrossegament de partícules fines en el gas de sortida. Una velocitat massa baixa 
tendeix a reduir el temps de residència de les partícules, amb la consegüent 
deficiència d'assecat. La velocitat típica està entre 0,6-0,8 m/s . 

 

Les torres són bastant altes, entre 20 i 35 metres d'altura, encara que és difícil 
decidir l'altura mínima que serà satisfactòria. Les pólvores que es troben en la 
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base de la torre es refreden amb aire fresc, per sota de l'entrada del gas calent, 
per a aconseguir una temperatura de sortida de la pols entre 60 i 70 ºC. 

 La torre s'ha de netejar periòdicament, ja sigui manual o automàticament, ja 
que la pols humida que es diposita en les parets s'enfosqueix i espatlla a causa 
del contacte perllongat amb el gas calent, i al caure pot afectar a la qualitat del 
producte. 

 

4.5.9. El generador de gas calent 

Per a la fabricació de detergents en pols s'empren productes de combustió 
directament al ser un sistema adequat i barat. No seria així per a productes 
delicats, com són aliments o fàrmacs.  

Les calderes han estat dissenyades per a manejar fuel oil, però amb els canvis en 
el preu del fuel, el gas natural és ara el combustible més econòmic. Els 
avantatges del gas natural són:  

• És net i relativament fàcil d'usar.  

• Conté poc o gens de compostos de sofre i, per tant, no produeix òxids de 
sofre quan es crema.  

• Pot ser usat en totes les calderes metàl·liques. 

 

Els productes de combustió es dilueixen amb aire o amb altre gas per a arribar a 
una temperatura adequada per al spray-drying. En cas d'usar fuel, és necessari 
eliminar els fums, ja que el sutge en el gas d'assecat pot danyar el color del 
producte. 

 

4.5.10. Tractament de la pols al sortir de la torre 

La pols que abandona la torre a 60-70ºC requereix:  

- Refrigerar-se encara més per a permetre que les sals cristal·litzin en la 
forma hidratada.  

- Barrejar-se amb ingredients no inclosos en la slurry (substàncies 
termolàbils).  

- Eliminar materials gruixuts, els quals requereixen ser re-barrejats.  

- Transportar-se directament a la màquina de empaquetament o al 
magatzem. 

 

La pols es refresca en un “air-lift”, el qual també separa les partícules gruixudes 
al no poder ser elevades. El conducte de l'elevador per aire i la bomba han de ser 
seleccionats perquè el volum d'aire per tona de pols sigui suficient per a 
refredar-lo a 35ºC, i la velocitat lineal sigui alta per a poder arrossegar-lo (uns 
20 m/s).  
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El disseny de les màquines de empaquetament usen alimentadors volumètrics. 
En molts països es requereix conèixer el pes net. Per això és important conèixer 
la densitat aparent de les pólvores finalitzades. 

 

4.5.11. Neteja de gasos efluents 

El gas que abandona la torre, a uns 100ºC, conté pols fina; vapor d'aigua; vapor 
orgànic i fum, possiblement matèria no sulfonada o tensioactiu no iònic; diòxid 
de sofre, i un poc de SO3, si el combustible conté sofre.  

L'aire conté partícules fines, però una petita quantitat dels altres constituents 
s'emet per l'elevador d'aire (air-lift) i els sistemes de maneig de la pols.  

És necessari tractar tots els gasos per a recuperar material valuós i per a 
prevenir la contaminació. Hi ha un mínim de puresa legal que depèn de la 
localització de la fàbrica. 

La recuperació de la pols fina es porta a terme per ciclons. Els filtres també 
recuperen pols seca. S'usen en els air-lifts i en els sistemes de empaquetament, 
però no serveixen per als gasos que surten de la torre, ja que es poden formar 
dipòsits enganxosos a causa de els gasos orgànics i fums. Quan els gasos de la 
torre no surten suficientment nets dels ciclons, s'usen depuradors i/o 
precipitadors electrostàtics.  

 

 

4.6.  EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT 
 

4.6.1. Emmagatzematge i transport de les matèries primes 

Les matèries primeres es reben a orri, i són transportades a les sitges. Els 
tensioactius aniònics són manejats com pastes líquides preparades en el reactor 
de sulfonació confrontant, des del qual bomben a la torre d'atomització. La 
majoria de tensioactius no iònics poden ser manejats com líquids. També el 
silicat sòdic, encara que pot ser convenient barrejar el silicat amb la pasta de 
tensioactiu aniònic en la planta de sulfonació.  

El sofre es transporta freqüentment en forma triturada. L'emmagatzematge ha 
de ser separat d'oxidants forts i a prova d'incendis. És possible l'explosió de la 
pols si es troba barrejat amb l'aire en forma pulverulenta o granular. Si està sec, 
pot carregar-se electrostàticament per transport pneumàtic, abocament, etc.  

Pot guardar-se el sofre en arconets oberts a l'aire amb la condició de que tinguin 
una ferma protecció per a mantenir-se fora de l'abast de la pluja. També poden 
localitzar-se a l'aire lliure tancs d'emmagatzematge de sofre fos, ja que el clima 
local no és summament fred. La insulsa càustica s'ha d'emmagatzemar separada 
d'àcids forts, metalls, aliments i pinsos, materials combustibles. S'ha de mantenir 
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en lloc sec i bé tancat. El sòl del magatzem ha d'ésser de formigó resistent a la 
corrosió.  

 

4.6.2. Emmagatzematge i transport del producte acabat 

Al contrari que els detergents sabonosos, que tendeixen a perdre aigua segons 
les condicions d'emmagatzematge, els detergents en pols no sabonosos 
tendeixen a ser higroscòpics i agafar humitat de l'atmosfera, a menys que l'aire 
sigui molt sec.  

La humitat pot causar danys químics, per exemple si el producte conté enzims, o 
pot conduir a una disminució de les propietats de flux. Els detergents en pols 
s'han d'empaquetar de manera que no puguin absorbir la humitat.  

Es poden usar embolcalls o forros de paper de cera conjuntament a cartrons 
normals, o l'ús de borses bé precintades fetes amb pel·lícules de plàstic. A més 
de seleccionar un plàstic que ofereixi una pel·lícula de baixa permeabilitat, és de 
vegades desitjable usar un plàstic laminat.  

En els sistemes de empaquetament s'utilitzen filtres per a recuperar partícules de 
pols. Els productes es paletitzen i enfarden amb plàstic estirable en pallets 
estàndard de 80 per 120, passant als magatzems abans de la seva expedició al 
mercat.  

 

 

4.7. APLICACIONS 
 

Es tracta d'un detergent en pols d'ús domèstic. La seva aplicació fonamental és 
el rentat de roba i peces tèxtils en màquines rentadores automàtiques. Es tracta, 
per tant, d'un “Heavy Duty Detergent” amb un baix poder espumant. La seva 
venda es realitzaria bàsicament a Europa a causa de la preferència de detergents 
en pols de baix poder espumant.  

 

 

4.8. MÈTODES ANALÍTICS 
 

Aquest apartat es diferenciarà en dos subapartats fonamentals. D'una banda es 
refereix als mètodes utilitzats en la fàbrica per al control de qualitat del producte, 
com són el poder detergent, el poder de antirredeposició, etc. i els aparells usats 
per a tal efecte; i per altra banda es detallen mètodes analítics pròpiament dits 
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per a trobar tensioactius, tant aniònics com no iònics, usats normalment amb 
fins ecològiques i d'impacte ambiental.  

 

4.8.1. Control de qualitat 

La pròpia naturalesa dels efectes interfacials és causa que l'anàlisi química d'un 
detergent comercial no sigui de gran utilitat si s'intenta concretar el 
comportament pràctic del mateix. Basta recordar referent a això que la presència 
de quantitats mínimes d'impureses en un producte detergent pot, en certs casos, 
aguditzar les seves propietats tensioactives i, en altres circumstàncies, gairebé 
anul·lar-les per complet. Per tant, el coneixement quantitatiu del contingut 
matèries tensioactives, coadjuvants, additius i càrregues, que dóna una anàlisi 
química ordinari d'una formulació, no serveix per a fixar amb exactitud diverses 
propietats d'un detergent, tals com el seu poder espumant, el seu poder 
humectant, la seva capacitat de emulsificació, etc., i en general aquelles 
característiques que exigeixen els usuaris a les formulacions detergents. Existeix 
una sèrie d'assajos normalitzats sobre productes acabats i sobre el 
comportament que presenten les formulacions detergents en solució aquosa. 
Seguidament es detallen diversos mètodes per a estimar el poder detergent 
d'una formulació.  

 

4.8.1.1. Determinació del poder detergent 

El poder detergent es determina mitjançant mesures de la quantitat de la llum 
reflectida pels teixits rentats. Aquests valors es determinen, per a diferents 
longituds d'ona, en un reflectómetre sensible prenent com referència de blanc 
una placa d'òxid de magnesi.  

Una fórmula que s'utilitza convencionalment per a realitzar el càlcul del poder 
detergent és la següent: 

 D = 100 (Rl – Rs) / (Ro – Rs) 

on Rl = reflectància de la mostra rentada 

 Rs = reflectància de la mostra bruta 

 Ro = reflectància de la mostra original sense embrutar 

 

S'han proposat moltes altres fórmules que semblen adaptar-se millor a la 
realitat, tals com les de Kubelka i Munk, i el càlcul de diversos índexs. Si el 
detergent conté agents de blanqueig fluorescent, el mètode reflectométric ha 
d'usar-se en condicions molt bé estudiades per a evitar falses interpretacions 
dels resultats. 

 

4.8.1.2. Eficàcia dels blanquejants fluorescents 

Pot estimar-se en un reflectómetre, il·luminant el teixit amb un llum de xenó. 
Entre el teixit i la fotocèl·lula es col·loca un filtre que intercepti els llamps 
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ultraviolat i deixi passar les radiacions visibles. D'aquesta forma pot realitzar-se 
l'estudi de l'espectre lluminós emès per la fluorescència del blanquejant.  

 

4.8.1.3. Mesures del poder de antirredeposició 

 

Poden efectuar-se rentant al mateix temps mostres sense embrutar amb altres 
brutes, o introduint mostres sense embrutar en una dissolució detersiva que 
contingui una quantitat coneguda de brutícia tipus. Posteriorment, les mostres 
rentades s'estudien per mètodes reflectométrics, o per mètodes turbidimétrics, 
similars als usats en l'estimació del poder detergent. 

 

4.8.1.4. Estudio sobre conservació de la qualitat inicial del teixit 

 

És una qüestió de gran interès, ja que els successius rentats poden perjudicar 
considerablement aquesta qualitat per pèrdua de resistència i de color en les 
fibres, fixació de residus minerals i orgànics, etc. 

 

4.8.1.5. Tipus de aparells 

 

En els assajos de laboratori s'empren artificis molt diversos, que poden 
classificar-se en quatre tipus:  

- Aparells amb flascons de vidre o de metall que giren dintre d'un bany 
termostàtic, adossats a un eix de rotació. Cada flascó conté mostres de 
teixit, la dissolució detersiva i boles de goma o acer per a exercir efectes 
de fregament. L'exemple clàssic és el “Launder-O-Ficar”.  

- Aparells amb un moviment que imita el de la taujana d'una rentadora 
domèstica. El “Terg-O-Tometer”, típic d'aquest grup, consta de quatre 
agitadors que realitzen el seu moviment dintre de recipients de dos litres, 
introduïts en un bany termostàtic.  

- Aparells que comuniquen al teixit un moviment de vaivé. En el “Deter-
Ficar”, es col·loca el teixit dintre d'un cilindre d'acer amb les seves bases 
tancades per dues teles metàl·liques de bronze. El cilindre s'introdueix en 
el bany i se sotmet a un moviment d'agitació vertical.  

- Rentadores a escala de laboratori. En general, consten d'un tambor 
perforat, en l'interior del qual es col·loca el teixit, que gira al voltant d'un 
eix inclinat, submergit en la solució detersiva.  

 

Hi ha, a més, altres equips instrumentals entre els quals mereix destacar-se 
l'agitació per ultrasons generats per un transductor.  

La composició del bany de rentat, la temperatura, la velocitat d'agitació, la 
durada i el nombre de rentats, l'esbandit, etc., s'han de fixar d'acord amb les 
condicions de detergència que s'utilitzen en la pràctica. En l'actualitat s'empren 
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teixits especialment preparats per organismes oficials o entitats privades, d'acord 
amb normes rigorosament establertes.  

 

 

4.8.2. Mètodes analítics de tensioactius 

Bàsicament es referirà als tensioactius aniònics i als no iònics per ser els 
surfactants usats en la formulació detergent. Els mètodes analítics es basen en 
les propietats químiques dels tensioactius per a procedir a la seva determinació. 

 

4.8.2.1. Tensioactius aniònics 

 

Quan es desitja conèixer el nivell de tensioactius aniònics en aigües residuals, el 
mètode analític oficialment reconegut és el del Blau de Metilè, expressant-se la 
concentració de tensioactiu com MBAS (substàncies actives al Blava de Metilè). 
Aquest mètode està basat en la formació d'un complex, entre el tensioactiu 
aniònic i el colorant catiònic, que és extraïble amb cloroform i la intensitat del 
qual de color és amidada espectrofotométricament i relacionada amb la quantitat 
de tensioactiu present en la mostra analitzada. Altre catió usat és la Hiamina 
1622, que també forma complex amb el LAS. Aquestes reaccions són la base per 
a la cridada titració en dues fase, un mètode bastant estès per a la determinació 
quantitativa dels tensioactius aniònics. El límit de detecció és de l'ordre de 0,02 
mg/l, però no resulta un mètode específic, sinó que valora totes les possibles 
molècules similars a les quals responen les estructures d'un tensioactiu aniònic. 
Per aquesta raó, s'han centrat les investigacions a trobar mètodes més específics 
per a cada tipus de tensioactiu, eliminant en tant que sigui possible, possibles 
interferències.  

 

Atès que el LAS és el tensioactiu de major ús en formulacions detergents, s'han 
desenvolupat diversos mètodes que permeten l'anàlisi específica del LAS.  

A nivell internacional està acceptat, per a l'anàlisi de LAS en aigües i sediments, 
el mètode basat en l'extracció i preconcentració de la mostra aquosa a través 
d'una columna de sílice C8 o C18 i determinació del LAS per cromatografia 
líquida d'alta resolució HPLC. Com els àcids sulfònics no poden ser vaporitzats la 
seva determinació per cromatografia de gasos no pot portar-se a terme. La 
esterificació del grup SO3H amb diazometà via àcid clorhídric és un camí per a 
convertir l'àcid sulfònic en components volàtils. Per conversió de l'àcid sulfònic 
amb àcid fosfòric a 200-210ºC, s'obtenen els hidrocarburs.  

LAS so estables enfront d'àcids diluïts i bases. Aquest comportament s'usa en la 
diferenciació entre els alquilsulfats i els alquilèter sulfats, els quals són fàcilment 
hidrolitzats per àcids diluïts.  
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Taula 9 .Mètodes analítics de tensioactius aniònics 

Qüestió Mètode Informació 

Determinació 
quantitativa de 
tensioactiu 
aniònic 

Titració No específic para LAS 

Potenciometria Específic para LAS 

Determinació 
qualitativa 

Cromatografia en capa fina 
(DC) 

Molt sensible, ràpid y 
barato 

Subproductes 
Cromatografia de gases 
(GC) y HPLC - 

Determinació de 
substancies no 
degradables 

GC, IR y UV - 

 

4.8.2.2. Tensioactius no iònics 

 

Existeixen dues possibilitats quant a la seva determinació analítica. Es pot aplicar 
el mètode oficial europeu de Wickbold para l'anàlisi de tensioactiu no iònic 
etoxilat en general, expressant-se com contingut en BiAS (substància activa al 
Bismuto); o bé, es pot aplicar la metòdica HPLC, que és més específica per a 
alquilfenols i alcohols polietoxilads, aquests últims prèvia derivatització. 

 

4.9. TOXICITAT 
 

Respecte de la toxicitat en humans dels tensioactius dodecilbenzè sulfonat sòdic i 
alcohol gras polietoxilat, no es consideren ni verinosos ni cancerígens ni poden 
ocasionar perill algun en les quantitats teòriques romanents en el rentat de la 
vaixella ni en l'ús freqüent de pastes dentífriques. Quant a les al·lèrgies i 
irritacions de mucoses, és necessari definir cada cas en particular per a avaluar 
la incidència de la possible activitat toxicològica d'aquests productes.  

La manipulació d'aquests tensioactius (dodecilbenzè sulfonat sòdic i alcohol gras 
polietoxilat) en forma adequada i observant les mesures de precaució i protecció 
higiènic-laboral comuna per als productes químics, no presenta perill algun. No 
obstant això, ha d'evitar-se el contacte amb els ulls pel seu possible efecte 
irritant i anar amb compte amb les possibles al·lèrgies sobre pells sensibles. En 
ocasions, especialment en el cas dels nens, es pot produir una ingestió accidental 
del detergent en pols. No obstant això, els accidents causats per ingestió 
d'aquests productes presenten en gairebé la totalitat dels casos un caràcter lleu.  

Referent a això, l'Associació d'Investigació de Detergents i l'Associació de 
Fabricants de Detergents han elaborat i editat un fullet explicatiu amb les 
mesures a adoptar en cas d'una ingestió accidental d'aquest tipus de productes, 
sempre com mesures prèvies al reconeixement mèdic.  
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La toxicitat d'un detergent en pols, salvo per ingestió, afecta en major proporció 
al medi ambient, com es detalla en el següent apartat. Les mesures de precaució 
s'han explicat en els apartats referits a les matèries primeres. 

 

 

4.10. EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 

Els detergents es produeixen a escala mundial amb un considerable tonatge i 
s'eliminen pel consumidor a través dels sistemes domèstics de canalització 
d'aigües residuals, pel que es produeix una àmplia dispersió dels mateixos en 
l'entorn aquàtic. Els tensioactius són objecte d'estudi degut al fet que causen 
diversos problemes en el medi ambient. Es mostren a continuació els principals 
efectes considerats perjudicials en l'ús indiscriminat de substàncies tensioactives:  

1. Formació d'escumes, que inhibeixen o paralitzen els processos de 
depuració natural (o artificial), concentren les impureses i poden 
disseminar els bacteris o els virus. És suficient una concentració de 
tensioactius aniònics de 0,3 mg/l per a produir una escuma estable. 

2. Disminució de l'absorció d'oxigen de l'atmosfera i de la seva dissolució, 
encara en absència d'escuma, per aparició d'una pel·lícula aïllant que es 
forma en la superfície. -Sabor a sabó que es detecta per a continguts 
netament superiors al llindar de formació d'escuma.  

3. L'augment del contingut de fosfats en la conca procedent dels polifosfats 
que s'utilitzen en combinació amb els tensioactius: afavoreix la 
eutrofització dels llacs (transparència reduïda, creixement de biomassa, 
dèficit d'oxigen en capes profundes, aparició d'algues, canvi de coloració 
verda a marró) i el desenvolupament de plàncton en els rius. -Augment 
progressiu del contingut de bor en les aigües superficials i profundes, 
procedent de les grans quantitats de perborat sòdic utilitzat en 
determinats tensioactius 

 

Per altra banda és sabut que, depenent de la seva estructura fisicoquímica, 
alguns d'aquests productes seran més biodegradables i/o tòxics que uns altres, 
afectant en forma directa el curs receptor.  

Per aquestes raons, han anat sorgint en diferents comunitats restriccions al seu 
ús i reglamentacions que condicionen el seu abocament. Els diferents intents 
realitzats per a controlar legislativament l'acceptabilitat ambiental dels 
components d'una formulació detergent han contemplat únicament aspectes 
individuals.  

En l'actualitat s'han dictat per la Comunitat Europea directrius relacionades amb 
la biodegradabilitat de tensioactius aniònics i no iònics i, en alguns països, 
existeixen regulacions que limiten l'ús de fosfats en els detergents. No obstant 
això, no existeix fins al moment un cos de legislació competent que exigeixi 
evidències concretes sobre la seguretat i innocuïtat ambiental dels detergents, a 
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pesar que a nivell nacional s'estan revisant diferents aspectes relacionats amb 
l'acceptabilitat ambiental dels components de formulacions detergents.  

Atès que és impossible provar la innocuïtat absoluta de qualsevol compost, 
existeix una dificultat fonamental a limitar el nombre d'assajos requerits per a 
establir una acceptabilitat raonable. S'ha de conèixer el marge aparent de 
seguretat existent entre les concentracions probablement més elevades del 
compostos en l'entorn ambiental (concentracions potencials ambientals, PEC) i 
les concentracions més baixes a les quals poden aparèixer probablement efectes 
adversos (concentració mínima per a promoure efectes adversos, MAEC).  

Els principals factors que governen la destinació d'un compost químic i que 
determinaran la seva concentració potencial en el medi ambient (PEC) són els 
següents:  

• El tonatge de producció del compost i el volum desguassat.  

• Les vies de distribució i el model de desguàs en el medi ambient.  

• La velocitat d'eliminació de l'entorn ambiental.  

• La dispersió i dilució del compost en el mig receptor.  

 

Existeixen quatre factors que incideixen decisivament en la determinació del 
paràmetre MAEC:  

• Efectes que un compost químic té sobre les operacions dels sistemes de 
tractament d'aigües residuals.  

• Toxicitat del compost químic respecte als organismes existents en un mitjà 
aquàtic.  

• Toxicitat de dites compostes enfront d'organismes terrestres.  

• Efectes especials promoguts com a conseqüència de la naturalesa del 
compost químic.  

 

4.10.1. Biodegradabilitat 

 

L'aparició d'escuma persistent en els rius durant els anys 50 era deguda al 
tetrapropilenbenzè sulfonat sòdic, el tensioactiu més emprat llavors en les 
formulacions detergents. A causa de la seva complexa estructura molecular 
ramificada, no era descompost amb facilitat per l'acció biològica d'alguns 
bacteris, pel que conservava les seves propietats espumants i humectants.  
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A mitjan els anys 60 s'introdueix el alquilbenzè sulfonat lineal, que és més 
fàcilment degradable. No obstant això, l'escuma se segueix produint a causa de 
causes naturals i a altres productes de deixalla de tipus proteínic. De forma 
semblant, els alcohols lineals més biodegradables han reemplaçat als alcohols i 
alquilfenols de cadena altament ramificada en la fabricació de polietoxilads no 
iònics, alquilsulfats i alquil polièter sulfats per a les aplicacions de detergents en 
usos domèstics. Un dels requisits que han de complir actualment els tensioactius 
emprats en formulacions detergents és el de ser biodegradables. En Espanya, la 
legislació en aquest punt s'expressa en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 30 
d'octubre de 1985. En ella s'especifica que la biodegradació soferta per un 
producte tensioactiu aniònic ha d'ésser d'un 80% del percentatge de 
biodegradació d'un dodecilbenzè sulfonat sòdic patró.  

 

Figura 7. Fases de biodegradació del dodecilbenzè sulfonat sòdic 

Els assajos a escala de laboratori es porten a terme seguint un mètode 
recomanat per l'O.C.D.I. Els alquilbenzè sulfonats es comporten de manera 
diferent, segons sigui el grau de ramificació del radical llogo. La degradació 
bacteriana aeròbia es fa més lenta com més ramificada es trobi la cadena. Els 
estudis realitzats demostren que els LES (lineals) es degraden en un 90%, 
mentre que els ABS (ramificats) solament ho fan en un 20%.  
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Figura 8.Fases de biodegradació del dodecilbenzè sulfonat sòdic 

 

 

Tal és el cas d'un dels coneguts com "durs": el tetra propilbenzeno-sulfonat 
(TPS). Si bé el radical sulfònic per acció bacteriana es mineralitza, la part 
orgànica, especialment el nucli arilo, és fortament resistent a la degradació  

biològica.  

En l'avaluació ecològica de tensioactius iònics per a ús en gran escala, ha de 
tenir-se en compte que la biodegradabilitat i la toxicitat aquàtica són 
contradictòries:  

• Com més gran és la cadena carbonada, major és la toxicitat aquàtica.  

• Com més llarga i menys ramificada sigui la cadena carbonada, millor és la 
seva biodegradabilitat.  

 

Des del punt de vista ecològic, les conseqüències d'aquestes apreciacions són 
tals que haurien de seleccionar-se aquells tensioactius que es degraden el més 
completa i ràpidament possible. Al mateix temps, han d'ajustar-se a les 
característiques tècniques d'acord amb les necessitats. es pot considerar que 
salvo en certes excepcions, tots els tensioactius aniònics avui utilitzats mostren 
molt elevada biodegradabilitat primària, de l'ordre del 93 al 96% .  

La biodegradació és la ruptura molecular d'un substrat orgànic, resultant de 
l'acció enzimàtica de microorganismes vius que usen aquest substrat com 
aliment. La biodegradació primària implica un grau de biodegradació del substrat 
suficient com perquè desapareguin les propietats característiques de la molècula 
intacta. En el cas de tensioactius, això ha estat amidat com pèrdua de la seva 
capacitat com agent espumejant o com reductor de la tensió superficial. La 
biodegradabilitat avançada s'arriba a quan la molècula del substrat es divideix en 
segments més petits.  

La biodegradació final o última és la qual es produeix a través d'una seqüència 
d'atacs enzimàtics per a reduir el substrat a l'estructura més simple possible. En 
els sistemes aeròbics, es generen CO2, H2O i sals minerals d'altres elements 
presents. En els sistemes anaeròbics, en els quals l'atac microbià ocorre en 
absència d'oxigen dissolt, es genera també metà al costat dels productes abans 
esmentats.  

L'Organització per a la Cooperació Econòmica i Desenvolupament (OCDE) de la 
CEE ha proposat diferents assajos per a avaluar les biodegradabilitats primària i 
última d'un substrat.  

La biodegradabilitat primària amida la presència de propietats tensioactives:  

• OECD "screening test". Es fa un assaig discontinu utilitzant aigua de riu.  

• OECD "confirmatory test". És un assaig continu simulant una planta 
depuradora de llots activats.  

El OECD-Screening Test és un mètode estàtic, on una mostra del tensioactiu es 
col·loca en un recipient que conté aigua natural sembrada amb bacteris i s'aireja 
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durant 19 dies. S'efectua el dosatge als 5, 12 i 19 dies avaluant la velocitat de 
degradació.  

Aquest test permet avaluar la biodegradabilitat primària del tensioactiu en 
qüestió. Cada tipus de tensioactiu requereix d'un test específic per al seu 
dosatge: els aniònics SAAM (substàncies actives al Blava de Metilè), els no iònics 
SABi (substàncies actives al Bismuto) i els catiònics SAD (substàncies actives a la 
Disulfina).  

El segon dels tests, OECD-test confirmatori, es porta a terme quan el primer test 
-screening- no és suficientment clar, o els resultats es consideren dubtosos. En 
aquest cas, es realitza un control de degradació del substrat en una simulació de 
planta de tractament. Aquest últim assaig és molt efectiu per a la diferenciació 
entre tensioactius " tous " i "durs". 

La Biodegradabilitat Total mesura el grau de mineralització:  

- OECD "screening test" mesura si la biodegradabilitat és ràpida o fàcil, a 
través d'un assaig discontinu.  

- OECD "Couple Unit Test" és un assaig que es realitza simulant una planta 
depuradora de efluents.  

En les següents taules es posen de manifest els valors de degradació arribats per 
a diferents tensioactius aniònics i no iònics: 

Taula 10. Biodegradabilitat de tensioactius aniònics. 

BIODEGRADABILIDAD 

TENSIOACTIVO 

% % 

ENSAYO 
ESTÁTICO 

ENSAYO DINÁMICO 

LAS ( ABS lineal ) 95 90-95 

TPS ( ABS ramificat ) 8-25 36 

OLEFINAS SULFONADAS 
C14-C16 

99 98 

ALCOHOL GRASO 
SULFATADO C16-C18 

99 99 

Taula 11. Biodegradabilitat de tensioactius no aniònics. 

BIODEGRADABILIDAD 

TENSIOACTIVO 

% % 

ENSAYO 
ESTÁTICO 

ENSAYO DINÁMICO 

NONIL FENOL 9 OE - 97 

ALCOHOL GRASO 

C12-14 3 OE 
99 98 

ALCOHOL GRASO 

C16-18 14 OE 
99 98 

OXO ALCOHOL 

C13-13 7 OE 
93 95 
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4.10.2. Toxicitat en el medi aquàtic 

Per als estudis relacionats amb el medi ambient aquàtic, la majoria dels assajos 
de toxicitat es realitzen amb peixos i amb puces d'aigua (dàfnies), determinant-
se en tots els casos el valor de la dosi letal mitjana (LD50), valor que es 
considera com índex del major o menor poder tòxic del producte assajat.  

 

Els principals paràmetres relacionats amb la contaminació de les aigües a causa 
de productes químics són els següents:  

 

D.B.O.(Demanda Biològica d'Oxigen): és la quantitat d'oxigen.(expressat en 
mil·ligrams per litre) consumida en les condicions de l'assaig durant un temps 
determinat, com a conseqüència de l'oxidació per via biològica de les matèries 
orgàniques biodegradables, presents en l'aigua.  

Convencionalment s'admet com valor indicatiu de contaminació orgànica el valor 
de la DBO5, és a dir, la corresponent a un assaig de 5 dies d'incubació. 

  

- D.Q.O.(Demanda Química d'Oxigen): és la quantitat d'oxigen (expressada 
en mil·ligrams per litre) consumida en l'oxidació, tant de les sals minerals 
oxidables com de la major part dels compostos orgànics, biodegradables o 
no biodegradables. L'assaig més generalitzat i admès és el de l'oxidació 
amb dicromat potàssic al mig àcid.  

- En una mostra d'aigua en la qual tota la matèria orgànica sigui 
biodegradable, es tindrà una relació DQO/DBO=1. Si, per contra, l'aigua 
conté matèries orgàniques difícilment biodegradables, es tindrà una relació 
DQO/DBO>1. En la pràctica el valor d'aquesta relació no pot preveure, 
sinó que varia extraordinàriament amb cada tipus d'aigua.  

- T.O.C.(Carboni Orgànic Total): en lloc de valorar el consum d'oxigen en 
l'oxidació de la matèria orgànica, es pot valorar el gas carbònic produït per 
calcinació d'una micro-mostra d'aigua. Avui dia existeix una varietat 
d'aparells que permeten determinar de forma simple, ràpida i en paral·lel, 
el contingut d'un aigua en carboni inorgànic i carboni total, amb el que per 
simple diferència es determina el valor del T.O.C.  

- D.O.C.(Carboni Orgànic Dissolt): normalment, en les aigües residuals una 
part del carboni orgànic es troba en suspensió i, per tant, és sedimentable 
directament. La resta es troba en forma col·loïdal, que requereix un 
tractament adequat per al seu floculació i sedimentació.  

 

Per això, a l'efecte d'aquests tractaments, és interessant, en el contingut de 
carboni orgànic, distingir les quantitats del mateix que es trobin suspeses i 
dissoltes. Per a això n'hi ha prou amb efectuar la mateixa determinació anterior 
(T.O.C.), però una vegada filtrada la mostra.  

En relació a la toxicitat en aigua, es descriuen els següents conceptes generals:  
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La biodegradabilitat decreix quan augmenta la hidrofobicitat dels tensioactius i 
disminueix la seva solubilitat, independentment de les seves característiques 
iòniques.  

- Un augment en el grau de etoxilació disminueix la toxicitat. -Els 
tensioactius aniònics són generalment menys tòxics que els no iònics a 
causa de el seu menor caràcter hidròfob.  

- Encara petites quantitats de tensioactius en sistemes aquàtics poden 
danyar la cadena alimentosa.  

- Els tensioactius no iònics són menys tòxics quan es sulfaten doncs 
disminueix el seu caràcter hidròfob.  

- Els tensioactius catiònics i aniònics poden reaccionar formant un complex 
ràpidament biodegradable, i molt menys tòxic que els reactius en si 
mateixos.  

 

4.10.3. Eutrofització 

La eutrofització és un enriquiment en nutrients d'una massa d'aigua que 
ocasiona, en certes ocasions, una producció de biomassa primari (algues 
planctòniques i macrofitos). Si aquest enriquiment roman dintre dels límits 
adaptats a la capacitat de l'ecosistema o massa d'aigua considerada, el seu 
efecte fertilitzant és beneficiós per a la vida aquàtica. Però si és excessiu, 
sobrepassant aquesta quantitat, es produeixen efectes degradants de la qualitat 
de l'aigua. El fenomen està també condicionat per la llum (funció clorofíl·lica), la 
temperatura, el moviment de l'aigua i la morfologia del recipient. 

L'efecte desfavorable immediat d'aquesta abundant producció de fitoplàncton, 
que lògicament apareix en les capes superficials (zona eutròfica), és la pèrdua de 
transparència i una coloració verdosa. Aquesta biomassa, quan mor sedimenta i 
consumeix l'oxigen de les capes inferiors, inhabilitant-se per a la vida aquàtica. A 
més, el sediment, a causa de la anòxia, pot fermentar anaeròbiament apareixent 
el consegüent despreniment de gasos mal olents. Els nutrients responsables del 
fenomen seran els elements components de la matèria activa, és a dir, el 
carboni, nitrogen i fòsfor, a més del hidrogen i l'oxigen.  

L'anàlisi de la matèria seca d'algues recollides en masses d'aigua eutròfica indica 
que entre aquests tres components existeix la relació en pes de 40 parts de 
carboni per 7 de nitrogen i una part de fòsfor. Lògicament, l'absència o 
deficiència de qualsevol dels tres components, estaria impedint o limitant la 
producció planctònica.  

El fòsfor és el factor limitant del creixement biòtic atès que es troba en menor 
proporció. En una massa d'aigua natural, no mancada carboni (carbonats, 
bicarbonats, etc.), en canvi, no és tan normal que hagi nitrogen (nitrits, nitrats, 
sals amòniques, etc.) i fòsfor en concentracions importants, tret que es 
produeixin aportacions procedents d'activitats externes (com el abocament de 
detergents).  

Per això, en relació amb la eutrofització, la limnologia considera a aquests dos 
elements com els nutrients realment responsables. La eutrofització és un 
fenomen natural d'envelliment d'una reserva d'aigua, que indubtablement està 
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accelerat per la creixent activitat humana i l'augment del nivell de vida. Es deu 
principalment a:  

• Efluents urbans, que reuneixen normalment els efluents domèstics amb la 
femta fecal, detergents, residus alimentosos, etc., i els efluents industrials, 
sobretot de les indústries agropecuàries i escorxadors, amb elevades 
concentracions de nutrients.  

• Vessaments i erosions procedents de terres agrícoles carregades de 
fertilitzants. Existeixen solucions reals per a disminuir aquesta aportació 
de nutrients sense disminuir la qualitat de vida humana. Una d'elles seria 
la de reduir la quantitat de fòsfor provinent de les aigües residuals urbanes 
depurant les mateixes abans de sortir de les ciutats, incorporant un mitjà 
d'eliminació del fòsfor o del nitrogen. El mètode més usat per a eliminar el 
fòsfor consisteix en una precipitació 

• Floculació amb reactius químics (calç, sals de ferro o alumini) i 
polielectrólits. Altres solucions ja s'escapen del tema de la detergència.  

 

 

4.11. CONSIDERACIONS SOBRE LES 
REACCIONS 

 

4.11.1. Combustió del sofre 

 

El sofre fos es vaporitza i es fa reaccionar amb l'oxigen de l'aire en el cremador. 
Aquesta reacció és exotèrmica, pel que la calor despresa en la combustió 
s'utilitza per a vaporitzar part del sofre. 

S + O2           SO2  ∆H = -2220,5 kcal/ kg a 25ºC 

 

4.11.2. Conversió diòxid a trióxid 

 

Es tracta de una reacció reversible que també es exotèrmica. 

2 SO2 + O2 � 2 SO3  ∆H< 0 

 

La conversió d'aquesta reacció utilitzant el catalitzador d'òxid de vanadi en el 
convertidor de Chemithon ronda el 98,5%. Aquesta reacció implica una 
disminució de volum de 3 a 2 i hauria d'esperar-se que per desplaçament de 
l'equilibri a alta pressió s'accelerés la reacció i fos major la quantitat de producte 
transformat per a un volum donat de massa de contacte. No obstant això, es 
treballa a una pressió pròxima a l'atmosfèrica, encara que no han faltat intents 
de dur el procés a altes pressions.  



Míguel Ángel Gálvez  

 - 74 - 

L'explicació se centra en la lentitud d'una de les etapes que forma part de la 
reacció anterior. La difusió de la barreja de diòxid de sofre i oxigen cap a la 
superfície del catalitzador constitueix l'etapa més lenta i és aquesta la qual 
determina o fixa la velocitat de la reacció en el seu conjunt.  

El trióxid de sofre resulta fortament adsorbit per la superfície del catalitzador i és 
a través d'aquesta capa de trióxid de sofre per la qual han de difondre's els 
gasos nous que arriben al convertidor per a posar-se en íntim contacte amb la 
massa catalítica.  

L'augment de pressió per ventura augmenti lleugerament la velocitat amb que el 
diòxid de sofre i l'oxigen passin a través de la capa de trióxid de sofre, encara 
que és possible que l'espessor de tal capa augmenti també amb la pressió, el que 
anul·laria l'avantatge assolit amb el primer efecte.  

 

4.11.3. Sulfonació 

És la reacció química que permet incorporar el grup SO3 a una molècula orgànica 
mitjançant la formació d'un enllaç covalent entre l'àtom de carboni i el de sofre. 
La reacció que es produeix a partir del dodecilbenzè és: 

Figura 9. Reacció a partir del dodecilbenzè. 

 

 

Els grups llogo en un anell aromàtic tenen un efecte activant i dirigeixen la 
substitució electrofílica en les posicions orto i per a. Quan els alquilbenzens se 
sotmeten a una reacció de sulfonació, la velocitat de formació del producte és 
major que si s'utilitzés benzè com a tal.  

 

 

 

Generalment el producte que s'obté es troba sulfonat només en la posició para a 
causa del impediment estèric que exerceix el grup llogo.  
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Aquesta reacció procedeix per un mecanisme típic d'una substitució electrofílica 
aromàtica (SIGUI) el qual es pot visualitzar en tres etapes principalment:  

• Formació de l’electròfil. 

 

• Atac dels electrons ð del benzé al electròfil. 

 

• Desprotonació del catió intermediari. 

 

 

Quan s'utilitza únicament àcid sulfúric, el electròfil (SO3) es genera per 
deshidratació i la reacció requereix de temperatures més altes (170-180°C).  

Les reaccions produïdes en la sulfonació de alquilbenzens mitjançant trióxid de 
sofre gas són les següents: 

R-C6H5 + 2 SO3            R-C6H4SO2OSO3H   (ràpida) 

         (Àcid  pirosulfónic) 

R-C6H4SO2OSO3H + R-C6H5                     2 R-C6H4SO3H (lenta) 

     (Àcid alquilbenzeno- sulfònic) 

 

Figura 10. Sulfonació contra el temps 

 

La fabricació de l'àcid dodecilbenzè sulfònic es produeix en diversos passos. El 
primer pas ocorre ràpidament i dóna lloc a la formació de l'àcid pirosulfónic, que 
en el segon pas es canvia lentament amb el dodecilbenzè per a formar l'àcid. 
Amb una entalpia de reacció de ∆HR = -170 KJ/mol, la sulfonació amb SO3 és 
fortament exotèrmica.  
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La conversió per sulfonació és extremadament ràpida, pel que és necessari tenir 
un gran control de la calor que es desprèn. La sulfonació de alquilbenzens és 
irreversible i produeix una conversió del 96% en menys d'un minut quan 
s'efectua a 55ºC . 

 

Sulfonació contra el temps 

 

 

Durant la sulfonació es produeixen dues reaccions paral·leles que originen 
subproductes no desitjats: la formació de l'anhídrid sulfònic i la formació de 
sulfones. 

 

Figura 11. Formació de sulfons i anhídrids durant la sulfonació 

 

La formació de l'anhídrid sulfònic és a causa de:  

- Un excés molar de trióxid de sofre.  

- Un curt període de residència del SO3 en el reactor.  

La formació de sulfones ve afavorida per:  

- Altes temperatures, ja que la formació de sulfones té una elevada energia 
d'activació, major que la de la reacció de sulfonació del dodecilbenzè.  

- Està promoguda per una alta concentració de protons.  

 

També es poden produir, en menor mesura, altres productes no desitjats com 
són olefines, àcid disulfónic i productes oxidats. Dites compostes es poden 
produir per altes temperatures o per un excés de trióxid de sofre, i originen una 
coloració indesitjada en el producte. El color és afectat principalment per les 
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impureses en el dodecilbenzè. En tals casos, el dodecilbenzè es refina abans de 
la sulfonació amb àcid sulfúric.  

Si el contingut en oli neutre (hidrocarbons parafínics, sulfones, i/o dodecilbenzè 
no sulfonat) és massa alt, les característiques tensioactives del alquilbenzè són 
afectades negativament.  

 

Figura 12. Durant la digestió los anhídrids se converteixen a LAS 

En tals casos, per exemple, les parafines són eliminades abans de la sulfonació 
pel tractament amb tamisos moleculars. També es pot produir àcid sulfúric quan 
l'alimentació orgànica conté humitat, o per un període de digestió insuficient. 
Són necessàries les etapes de digestió i d'estabilització (hidròlisi) per a evitar en 
el major grau possible la formació dels subproductes esmentats anteriorment.  

 

 

Durant la digestió los anhídrids se converteixen a LAS 

 

Les condicions de sulfonació òptimes són les següents: 

 

• Proporció molar SO3/LAB = (1,01-1,03)/1. 

• Concentració de SO3 en aire entre el 5 i el 7% en volum.  

• Bona refrigeració per a evacuar la calor produïda i mantenir una 
temperatura entre 45 i 50ºC.  

• Digestió d'uns 30 minuts.  

• Evitar un excés d'aigua en la hidròlisi (sobre el 1% en pes). 

La qualitat d'un àcid sulfònic es descriu sobretot pel seu color, contingut d'oli 
neutre, i contingut lliure d'àcid sulfúric.  

Un producte de bona qualitat té la següent composició en pes i les següents 
característiques:  

• Àcid sulfònic: 97-98% 

• Àcid sulfúric: 0,5 %  

• Oli neutre: 1,5-2,5 %  

• Lleuger color dels tensioactius aniònics.  
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• Alt percentatge de conversió orgànica, és a dir, mínim contingut de 
material no sulfonat.  

• Mínim contingut en sals inorgàniques.  

 

Les característiques anteriors depenen de la qualitat dels productes d'alimentació 
així com del procés de sulfonació seleccionat i les condicions aplicades. 

Les variables de procés principals que tenen un efecte significatiu en la qualitat 
del producte són:  

• La proporció d'agent sulfonador-alimentació orgànica.  

• La temperatura de sulfonació (temperatura suaus són la clau).  

• El temps de reacció (els curts temps de residència en reactors de caiguda 
de pel·lícula assoleixen surfactants aniònics de qualitat superior)  

 

 

4.11.4. Neutralització 

 

Es tracta d'una reacció exotèrmica entre l'àcid dodecilbenzè sulfònic i un agent 
neutralitzador que es tracta de la insulsa càustica, encara que pot realitzar-se 
també amb bases com carbonat sòdic (en processos discontinus), amoníac o 
trietanolamines. 

C12H25-C6H4-SO3H + NaOH             C12H25-C6H4-SO3Na + H2O  ∆H = -100 
kJ/mol 

 

La barreja eficaç de l'àcid orgànic i la base és essencial per a provocar la reacció 
instantània i evitar reaccions de degradació no desitjades. La pasta formada, 
conforme es va neutralitzant, és molt viscosa. El control de la temperatura és 
important, ja que una petita variació de la mateixa pot produir estructures 
reològiques de tipus gel. Així mateix, el control de pH és important, ja que valors 
massa baixos (pH11) significa que hi ha gran quantitat d'hidròxid sòdic sense 
reaccionar, el que afectarà negativament a les característiques del detergent. 
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CAPÍTOL 5: 

DESCRIPCIÓ DEL 

DIAGRAMA DE FLUX 
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El diagrama de flux del procés es mostra gràficament a continuació i, 
posteriorment s'especifiquen els detalls i l'equip de l'empresa Chemithon utilitzat.  
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Figura 13. Diagrama de flux 

 

5.1.  SISTEMA DE SUBMINISTRA  DE SOFRE 
 

El sofre és subministrat al cremador de sofre mitjançant una de les dues bombes 
submergides situades en el fonedor de sofre. Es tenen dues bombes per a 
minimitzar el temps perdut durant el manteniment de les mateixes. 

 La proporció entre SO3 i matèria orgànica és un paràmetre important per a 
controlar el procés de sulfonació. Per a arribar a la precisió requerida és 
necessari un mesurador de cabal màssic per a amidar el sofre que va al 
cremador. El control de temperatura en el transmissor de cabal màssic redueix 
fallades produïdes per l'operació del sistema amb sofre solidificat en el 
mesurador. 

 

 

 
FE 

FIC SC 
AZUFRE AL 
QUEMADOR 
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FUNDIDOR AZUFRE 

P-102-1 
BOMBA AZUFRE 

 

Figura 14.Sistema de suministre de sofre. 

 

 

5.2. SISTEMA DE SUMINISTRE D’ AIRE 
 

El procés de sulfonació requereix un flux continu d'aire i de SO3 gas. Una font 
fiable d'aire sec és necessària per a complir aquest requisit. L'aire de procés es 
comprimeix primer a una pressió d'aproximadament 1 kg/cm2 (18 psig).  
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Llavors l'aire calent comprimit és pre-refredat en una torre de refrigeració 
d'aigua a una temperatura de 16ºC.  

L'aire fred és assecat en secadors d'aire automàtics a un punt de rosada de -
70ºC (típicament -80ºC). Els secadors d'aire estan equipats amb 11 vàlvules de 
papallona d'alta temperatura. Aquest arranjament assegura un cicle automàtic 
sense cap interrupció de l'aire de procés quan es canvien els secadors i una 
transició uniforme de la pressió quan es canvien per a la regeneració.  

S'assegura una constant proporció molar al reactor perquè el sofisticat sistema 
de vàlvules elimina les pulsacions en el cicle d'assecat. En cas de fallada 
d'energia, aquestes vàlvules estan dissenyades per a tancar-se automàticament 
per a prevenir la tornada de gas corrosiu als secadors d'aire i mantenir l'aire 
atmosfèric humit fora de l'abast dels secadors i de la planta.  

El disseny de Chemithon utilitza desecant “Sorbead”, un producte que fabrica 
Monsanto baix llicencia. Aquest material proporciona un temps de vida més llarg, 
més sota punt de rosada i temperatures de regeneració més baixes que els típics 
sistemes d'alúmina activada o gel de sílice.  

El material també pot resistir temperatures de regeneració significativament més 
altes que altres tipus de desecant, pel que facilita un millor assecat. Es 
contraresta el stress sofert pels jaços de desecant amb aire de procés circulant 
en un flux ascendent i l'aire de regeneració en un flux descendent. 
Addicionalment, un control automàtic de la temperatura de l'aire de regeneració 
assegura una major vida del desecant i menors requeriments de manteniment. 

 El soplador d'aire fresc subministra aire fresc al secador d'aire regenerat (fora 
de línia) per a reduir la temperatura del jaç a un nivell acceptable abans de 
tornar a engegar dita secador. Un soplador d'aire de regeneració és usat per a 
subministrar aire fresc als refrigeradors usats en la planta de gas. L'aire calent 
que deixa els refrigeradors s'usa per a regenerar el secador d'aire que està fora 
de línia. Durant el cicle d'assecat i refrigeració l'aire regenerat és descarregat en 
l'atmosfera o és usat per a altres propòsits.  
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Figura 15. Sistema de suministre d’aire 

 

 

5.3. SISTEMA GENERADOR DE SO3 
 

Per a la sulfonació en pel·lícula és necessària una font contínua d'aire sec i trióxid 
de sofre gas. Chemithon utilitza un cremador de sofre de tipus polvoritzat per a 
assolir una combustió uniforme del sofre. Els cremadors de sofre de tipus doll 
tendeixen que el sofre no es cremi uniformement. El resultat d'una combustió 
irregular és la pèrdua de control en la proporció molar i la consegüent degradació 
de la qualitat del producte. El cremador de sofre de tipus polvoritzat permet la 
crema uniforme del sofre, el que contribueix a una bona qualitat del producte. El 
cremador de ?tipus polvoritzat? és més fàcil d'engegar que els cremadors ?tipus 
doll?. Un petit flux d'aire de combustió és escalfat per un calentador d'aire que 
immediatament encén el sofre en la punta del filtre de polvoritzat. El cremador 
de ?tipus polvoritzat? no requereix precalentament del revestiment refractari del 
cremador.  

 

El sofre amidat és lliurat al cremador on la combustió amb l'aire sec de procés 
genera diòxid de sofre (SO2). El gas SO2 que abandona el cremador és refredat i 
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es dirigeix a un convertidor catalític en tres fases que conté el catalitzador òxid 
de vanadi (V2O5), on es filtra i converteix al trióxid de sofre (SO3). L'eficàcia de la 
conversió s'aproxima al 98,5% amb catalitzador convencional. La planta està 
dissenyada per a produir una barreja del 6% de SO3 en aire. Usa un refrigerador 
de doble tub per a refredar el gas entre les primeres dues fases i un excés d'aire 
de procés per a refredar el gas entre la segona i tercera etapa del convertidor.  

El trióxid de sofre que abandona el convertidor és refredat gairebé a temperatura 
ambient en un refrigerador de doble canonada i en un refrigerador de cascada 
abans d'entrar en l'eliminador de traces d'àcid sulfúric o òleum.  

El refrigerador de doble canonada del SO3 s'usa per a una recuperació addicional 
de calor i per a minimitzar l'aigua de refrigeració, encara que no és necessari en 
molts casos. Degut al fet que Chemithon usa un refrigerador d'aigua per a 
l'ajustament de la temperatura final de trióxid de sofre, la temperatura del gas 
d'entrada al reactor de sulfonació pot controlar-se amb precisió. La calor 
recuperada dels refrigeradors de SO2 i SO3 és usat per a regenerar els secadors 
d'aire, eliminant així la necessitat d'una font externa de calor.  
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 Figura 16.Sistema generador de SO3 

 

 

A més de que aquest sistema requereix un manteniment mínim, el refrigerador 
de cascada és dels únics sistemes que asseguren una temperatura constant de 
41ºC del gas que entra al reactor de sulfonació. El sistema generador de trióxid 
de sofre no requereix juntes d'expansió, les quals originen molestes fugides de 
gas en altres sistemes. 

 

5.4. SISTEMA DE SULFONACIÓ 
 

Un dels paràmetres importants a tenir en compte en el procés de sulfonació és la 
proporció molar entre el trióxid de sofre i el dodecilbenzè en l'alimentació. Per a 
amidar exactament aquesta proporció i tenir el control, s'usen medidors de cabal 
màssic a l'entrada de sofre i de matèria orgànica.  

El cremador de sofre de “tipus polvoritzat” contribueix al control d'aquest flux al 
cremar uniformement el sofre. L'àcid sulfònic es forma en la unitat quan la 
barreja gasosa aire sec/SO3 s'injecta en el reactor anular de pel·lícula descendent 
(Chemithon Falling Film Reactor) simultàniament amb el dodecilbenzè. 
Normalment no es requereixen parades de producció per al manteniment del 
reactor.  

El reactor es calibra en fàbrica prèviament a la seva instal·lació, i a causa de el 
seu disseny i als materials de fabricació (acer inoxidable i aliatges de níquel), no 
requereix un recalibrat periòdic. Els reactors amb disseny multitubular 
requereixen ajustaments continus. La distribució uniforme de la barreja aire 
sec/SO3 és el resultat del flux simètric del gas a través del reactor.  

La distribució del reactor pot ser fàcilment controlada mitjançant les preses de 
mostres localitzades al peu de la secció de reacció. La temperatura de reacció 
també és un paràmetre important a controlar durant el procés de sulfonació. Les 
camises refrigerants que envolten al reactor eliminen part de la calor produïda en 
la reacció.  

Una refrigeració addicional s'aconsegueix mitjançant l'ús d'un sistema de 
recirculació. L'àcid reciclat del producte es refresca a través d'un intercanviador 
de calor i s'alimenta a la zona més baixa del reactor. Aquestes mesures es 
prenen per a mantenir un bon control de la temperatura de reacció. La major 
part de la reacció (sobre el 95%) es produeix en dos metres de reactor 
aproximadament en 1,5 segons.  

La resta de la reacció (5%) es produeix durant la recirculació la qual duu un 
volum deu vegades major que el flux que passa a través del reactor. Per tant, el 
temps efectiu de residència és molt curt comparat amb els dissenys de reactors 
multitubulars, que són més llargs i no poden parar la reacció.  
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El reactor anular de pel·lícula descendent de Chemithon ofereix les següents 
avantatges addicionals respecte a altres tipus de reactors de sulfonació:  

• Millor transferència de la calor.  

• Temperatura de sortida del producte més baixa.  

• Curt temps de residència en el reactor a temperatures elevades.  

• AL ser la velocitat del gas més alta produeix una pel·lícula de líquid més 
fina, el que comporta una millor transferència de massa.  

• La recirculació permet una bona refrigeració, un reactor més curt i una 
reacció completa, que és important per a obtenir un producte de bona 
qualitat.  

• El reactor és fàcil d'instal·lar i mantenir.  

• El flux del líquid és controlat amb una precisió d'almenys ±1,5% de 
variació entre dos punts qualssevol.  

• El contacte entre el líquid i el gas es controla mecànicament.  

• El separador de òleum en l'entrada del gas prevé al reactor d'espatllar-se.  

• El canvi d'alimentació és fàcilment realitzable sense parar la producció.  
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Figura 17.Sistema de sulfonació. 

 

La proporció d'alimentació orgànica al reactor s'amida mitjançant un medidor de 
cabal màssic i es controla mitjançant vàlvules.  

El gas gastat se separa de la recirculació d'àcid en el separador de líquid i en el 
cicló. Les pèrdues de producte en el cicló són menors al 0,2%. El resultat net és 
una millor conversió de dodecilbenzè a àcid dodecilbenzè sulfònic. El producte 
àcid es descarrega del flux de recirculació en proporció controlada, mantenint 
continuïtat en la quantitat de material del sistema de recirculació.  

 

 

5.5.  SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN ESTÁNDAR 
 

El neutralitzador de Chemithon és de tipus estàndard i serveix per a neutralitzar 
diversos productes. En el cas de neutralitzar l'àcid alquilbenzè sulfònic es 
produeix alquilbenzè sulfonat sòdic lineal amb un percentatge en pes de matèria 
activa del 55-60%.  

Per a neutralitzar dita àcida s'utilitza insulsa càustica com agent neutralitzador, 
encara que són compatibles amb el sistema altres agents com la potassa 
càustica, la trietanolamina o l'hidròxid amònic.  

Una bomba de recirculació fa circular la barreja neutralitzada a través d'un 
intercanviador de calor per a eliminar part de la calor produïda durant la 
neutralització i el bombament.  

S'usen bombes centrífugues, medidors de cabal màssic i vàlvules de control per 
a proporcionar l'agent neutralitzador; aigua de dilució, solució amortiguadora i 
additius (si es requereixen) en la recirculació per a barrejar-los en la bomba 
mescladora.  

 

S'usa una bomba per a administrar la solució amortiguadora a la recirculació. 
Una vàlvula de control de pressió permet al producte abandonar la recirculació a 
mesura que entra nova alimentació. Un sensor de pH en la línia de recirculació 
prop de l'entrada al mesclador amida el pH de la barreja i produeix un senyal que 
controla el flux de l'agent neutralitzador del procés. Un amortidor proporciona 
estabilitat de pH.  
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 Figura 18. Sistema de neutralització estàndard 

 

 

5.6. SISTEMA DE ABSORCIÓN DE SO3 
 

Aquesta unitat és capaç de tractar la producció total del sistema generador de la 
barreja aire/SO3 per a formar àcid sulfúric del 98%. Chemithon recomana l'ús 
d'un sistema d'absorció de SO3 per les raons que s'exposen a continuació. 

Les plantes que usen el SO3 mitjançant la crema de sofre necessiten unes hores 
per a desenvolupar una conversió estable de SO2 a SO3. El sistema d'absorció de 
trióxid de sofre ofereix un mètode adequat per al maneig dels gasos produïts 
durant l'engegada. Utilitza la conductivitat per a amidar la concentració de l'àcid 
sulfúric en la recirculació del sistema i ajusta la concentració afegint aigua de 
procés i, per tant, opera sense el coneixement de la concentració del gas SO3 
d'entrada.  

Si el sistema de sulfonació s'usa durant l'engegada de la planta sense un sistema 
d'absorció del trióxid de sofre, es poden produir productes sobresulfonats o 
subsulfonats.  

El sistema d'absorció de SO3 també ofereix un mètode convenient per a manejar 
adequadament el gas de procés durant els tancaments de la planta, 
pertorbacions o en canvis de producte. Durant els tancaments de planta, el sofre 
es torna a emmagatzemar, però els gasos residuals són purgats mitjançant el 
absorbidor per a evitar futurs problemes.  
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Figura 19.Sistema de absorció de SO3 

 

L'aire i el SO3 entren en la columna d'absorció on entren en contacte amb àcid 
sulfúric del 98%. El SO3 és absorbit en l'àcid, el qual és separat de l'aire restant 
en el cos de depuració. S’afegeix aigua al depurador de manera que flueixi a 
través del sistema de circulació de l'àcid. El sistema de control utilitza dos 
sensors de conductivitat els quals mantenen la concentració de l'àcid al 98% 
controlant l'addició d'aigua. Hi ha alarmes de nivell en el tanc de l'àcid sulfúric. 
Un intercanviador de calor localitzada en la recirculació elimina la calor de dilució. 
El absorbidor de SO3 està dissenyat perquè la caiguda de pressió del gas a través 
de la columna d'absorció sigui la mateixa que pel reactor de sulfonació.  

 

 

5.7. SISTEMA DE TRACTAMENT DE GASOS 
EFLUENTS 

 

a) Els gasos efluents que abandonen el sistema de sulfonació o el d'absorció 
de SO3 estan, en principi, lliures de SO3 residual, però conté SO2 no 
convertit i partícules arrossegades (boires d'àcid sulfúric i sulfònic). Aquest 
gas no és adequat per a ser descarregat a l'atmosfera. El sistema 
recomanat consta d'un precipitador electrostàtic dissenyat per a recollir 
partícules de boira i d'una torre de depuració per a absorbir el gas SO2. Els 
gasos efluents finals són adequats per a descarregar a l'atmosfera una 
vegada tractats.  
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5.7.1. Precipitador electrostàtic 

 

El precipitador electrostàtic Chemithon HITEC (ESP) empra un elèctrode i una 
sèrie de tubs col·lectors. L'alta intensitat produïda per l'elèctrode carrega les 
partícules d'entrada, les quals són recollides en la paret del tub passiu. Els àcids 
orgànics es descarreguen en el fons del recipient.  

Totes les parts del precipitador electrostàtic estan construïdes en acer inoxidable, 
i el disseny inclou un sistema intern de rentat per a netejar els elèctrodes i els 
conductes interns.  
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Figura 20.Precipitador electrostàtic 

 

 

5.7.2. Sistema depurador de SO2 

 

Està dissenyat per a operar de forma semi-contínua amb un mínim d'atenció per 
part de l'operari. El tanc de recirculació es carrega amb una solució diluïda 
d'insulsa càustica, la qual es fa recircular cap al cim de la torre d'absorció. 

El gas contacta amb la solució depuradora quan es dirigeix torre dalt. El diòxid de 
sofre present en el gas efluent és absorbit en la solució depuradora i reacciona 
amb la insulsa càustica formant Na2SO3. Conforme es va consumint l'hidròxid 
sòdic, el pH de la solució depuradora va descendint, i un sensor/transmissor de 
pH activa de tant en tant una alarma per a alertar a l'operador que ha de ser 
carregada altra solució d'insulsa càustica en el tanc.  

El temps de cada càrrega es planifica perquè, sota condicions normals en règim 
estacionari, l'addició de NaOH i aigua al tanc no sigui més d'una vegada per torn 
de treball. Quan s’afegeix l'hidròxid sòdic, el tanc es recarrega amb aigua fresca 
diluent perquè el sistema mai operi amb concentracions superiors al 8% en pes o 
amb un pH inferior a 11. El sulfito sòdic format es oxida a sulfat sòdic (estalvi 
durant l'engegada), arribant a un 85% o més d'oxidació a NaSO4.  
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Figura 21. Sistema depurador de SO2 

 

 

5.8. PREPARACIÓ DE LA PASTA SLURRY 
 

Es tracta d'un procés continu en el qual s’afegeixen tots els components 
simultàniament. La barreja a atomitzar, o slurry, està composta pel dodecilbenzè 
sulfonat sòdic, els components del detergent no termolàbils i un 30% d'aigua.  

Per tant, el tensioactiu no iònic, el perborats sòdic i el perfum s'afegiran a la pols 
després de ser atomitzat. És important produir una pasta lliure de grums i que 
tingui una viscositat adequada per a poder ser bombada a la torre d'atomització.  

Altre factor ha tenir en compte és que el pH s'ha de mantenir alcalí (entre 8,5 i 
9) per a evitar la descomposició dels silicats i d'altres components. Cal tenir 
especial cura amb la hidratació del Tripolifosfat sòdic, que és bastant ràpida.  

Tant els ingredients sòlids com els líquids són dosats individual i automàticament 
mitjançant pesadores mecànics o electrònics (els sòlids) i mitjançant bombes 
dosificadors (els líquids), que operen en relació amb la formulació del producte. 
Aquests ingredients s'agreguen contínuament en la proporció adequada al 
mesclador, on es forma la pasta amb els components sòlids i líquids. En el 
mesclador s'agrega també una part de slurry recuperada.  

La papilla passa del mesclador a un got de digestió, on s'homogeneïtza durant un 
temps de contacte perllongat, que dura uns 25 minuts. Durant aquest període 
s'hidrata convenientment el Tripolifosfat sòdic. S'usen filtres gruixuts per a 
protegir el sistema contra fragments sòlid i grums grans. També s'usen filtres 
magnètics per a atreure substàncies metàl·liques.  
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5.9. SISTEMA DE ATOMITZACIÓ 

5.9.1.  Bombes de baixa i alta pressió 

 

La pasta slurry es transporta mitjançant bombes impulsores de baixa pressió, 
que actuen alhora com homogeneïtzadores, a una pressió controlada cap a la 
bomba d'alta pressió. La bomba de baixa pressió subministra automàticament el 
volum de slurry requerida per la bomba d'alta pressió. Les bombes centrífugues 
estan dissenyades per a desenvolupar pressions de 1000 psig (69 bar), o fins i 
tot 1500 psig (103 bar) com a màxim. Per a la protecció contra les 
sobrepressions actuen vàlvules d'emergència que es tanquen en cas de 
problemes. La bomba d'alta pressió té un nombre de cilindres, que poden ser 
tres, quatre o sis. Aquesta bomba té un mecanisme per a la velocitat, és a dir, 
determina la proporció de pasta slurry que ha de ser alimentada a la torre.  

 

5.9.2. Boquilles de atomització 

 

El líquid es fa passar a pressió per filtres d'alta-pressió, que es troben en la part 
superior de la torre d'atomització. La pasta líquida entra en la càmera giratòria a 
través d'un orifici tangencial i l'abandona polvoritzada en forma de con buit per 
l'orifici inserit. La làmina cònica de líquid es trenca en gotes.  
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Figura 22.Boquilla de atomització 

 

El cos dels filtres està fabricat en acer inoxidable, i tant la càmera com els orificis 
són d'un material fabricat amb tungstè, per a plantar cara a l'abrasió de la pasta. 
El nombre de filtres seleccionats pot variar segons el producte a atomitzar.  

És important usar diversos filtres per a minimitzar les alteracions produïdes quan 
es bloqueja una d'elles.  

Un filtre net pot ser ràpidament utilitzada per a substituir una que hagi estat 
bloquejada. La neteja dels filtres es porta a terme mitjançant vapor.  

 

La grandària de les gotes de líquid formades, que no és el mateix que la 
grandària de partícula de la pols seca, es controla per:  

 

• La grandària dels forats de l'orifici i de la càmera.  

• La pressió del líquid.  

• L'angle de pulverització. 

• La viscositat del líquid i la tensió superficial, en menor grau.  

 

Per a produir gotes grans s'han d'usar orificis de major grandària de la càmera 
giratòria, usar pressions menors, angles petits o alta viscositat del líquid.  
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És necessari controlar les condicions d'atomització i la proporció a la qual es 
atomitza la pasta slurry. La pressió del slurry afecta a ambdues, i de vegades és 
desitjable augmentar o disminuir el nombre de filtres en ús per a arribar a les 
millors condicions. Altra condició fixada, un increment de la pressió del slurry 
incrementa el flux de pasta, disminueix la temperatura del gas de sortida, 
incrementa el contingut d'aigua de la pols, i incrementa la densitat aparent. 

5.9.3. Torre de atomitzat 

 

La torre d'atomització utilitzada en el procés (Chemithon Corporation) té 3,81 
metres de diàmetre i una altura de 27,5 metres. Està construïda en acer 
temperat. El gas d'assecat entra en contracorrent a una velocitat d'entre 0,6 i 
0,8 m/s, velocitat adequada per a mantenir la caiguda de la pols sense 
arrossegar una quantitat excessiva del mateix.  

El gas d'assecat entra per la base de la torre a uns 300-315ºC i surt pel cim a 
uns 100-110ºC. El gas necessari depèn de la quantitat de detergent a produir, 
pel que s'exposarà en el capítol de càlculs.  

La pols que surt per la base de la torre és refredat amb aire fred (representa el 
10% de la quantitat d'aire calent requerit) perquè disminueixi la seva 
temperatura. 

To 

Figura 23.Torre de atomització de Chemithon 
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Taula 9 . Referències i components. 

Referència Component Referència Component 

101 Torre de atomització 118 Càmera combustió 

102 Entrada de slurry 119 Càmera aire sec 

103 Boquilles 120 Cremador 

104 Sortida pols seca 121 Entrada gas sec 

105 
Sortida de gasos 
efluents 127 Condensador 

106 Entrada gas calent 129 Depurador 

108 
Conductes de 
entrada 131 Cicló 

109 Cicló 132 Entrada solució 

111 Sortida sòlids 117 Calentador de gas 

112 Sortida cicló   

 

Com s'aprecia en la figura anterior, el funcionament de la torre d'atomització és 
senzill i resulta un mètode econòmic per a produir pólvores detergents. La pasta 
slurry entra a pressió (gràcies a les bombes) per la part superior de la torre 
d'atomització i es polvoritza mitjançant els filtres.  

La pasta humida s'asseca amb l'aire calent que ascendeix en contracorrent des 
de la base de la torre. Els gasos efluents es divideixen en dues porcions: 
bàsicament la primera es dirigeix a un depurador i l'altra part es recalenta per a 
ser reciclada a la torre.  

Aquest procés es detalla més a fons en el subapartat “tractament dels gasos 
efluents de la torre”. 

 La torre s'ha de netejar periòdicament, ja sigui manual o automàticament, ja 
que la pols humida que es diposita en les parets s'enfosqueix i espatlla a causa 
del contacte perllongat amb el gas calent i al caure pot afectar a la qualitat del 
producte.  

 

5.9.4. Generador de gas calent 

 

S'empren directament productes de combustió. Les calderes estan dissenyades 
per a manejar tant fuel oil com gas natural, encara que el combustible més barat 
i net és el segon.  

Els productes de combustió es dilueixen amb aire per a arribar a la temperatura 
òptima per al procés de atomitzat. En cas d'utilitzar fuel, és necessari eliminar 
els fums, ja que el sutge en el gas d'assecat pot alterar el color del producte.  
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Figura 24.Caldera de combustió (cortesia de Peabody Holmes) 

 

5.9.5. Tractament dels gasos efluents de la torre 

 

La patent US 4.171.243, presenta  un mètode per a reciclar part dels gasos i 
aconseguir una major eficàcia tèrmica, així com la depuració dels gasos efluents. 

Els gasos efluents calents que contenen vapor de aigua (procedent del slurry) 
són descarregats per el cim de la torre de spray-drying i es divideixen en dues 
porcions de gas calent. La primera porció s'escalfa a una temperatura molt major 
a l'instant de rosada. Aquesta calor recalenta el vapor dels gasos efluents. 
Aquesta porció de gasos es reciclen a la torre d'atomització, on entren en 
contacte amb la slurry nova i la seca. Aquesta slurry s'asseca amb gasos 
recalentats. La segona porció dels gasos efluents va a parar a un condensador. 
Els gasos calents són refredats i les partícules sòlides i contaminants gasosos que 
han condensat s'aglomeren en grans partícules o gotes. Aquestes partícules 
contaminants són més fàcils d'eliminar quan la segona porció de gasos se sotmet 
a una operació de depuració. La temperatura dels gasos efluents d'aquesta 
segona porció es veu reduïda.  

 

El reciclatge per una banda dels gasos redueix el contingut en oxigen dels gasos 
ascendents de la torre, el que permet operar a temperatures més altes sense 
cremar el producte a assecar, el que al seu torn augmenta la capacitat i 
productivitat de la torre. També permet reutilitzar la calor sensible dels gasos 
efluents. Degut al fet que només una porció (40-60%) dels gasos efluents de la 
torre d'atomització estan subjectes a una operació d'eliminació de partícules 
mitjançant un depurador o un precipitador electrostàtic, el mecanisme pot ser de 
menor capacitat que si es depuressin tots els gasos efluents sense un reciclatge 
previ.  
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Quan s'usa el precipitador electrostàtic com eliminador de partícules, l'etapa de 
condensació s'usa com un mecanisme preliminar d'eliminació de partícules. Si 
s'utilitza un depurador de gasos, aquest actua de manera semblant al 
condensador, refredant els gasos efluents i aglomerant partícules i contaminants 
gasosos en partícules o gotes de gran grandària que són eliminades del gas 
abans que passada al precipitador electrostàtic. La recirculació del gas assegura 
un estalvi de combustible que va entre el 15 i el 18%, ja que s'aprofita l'energia 
tèrmica que ja té el gas reciclat.  

 

5.10. TRACTAMENT POSTERIOR DE LA POLS 
 

5.10.1. Sistema air-lift 

La pols abandona la torre a una temperatura d'entre 60-70ºC. Es transfereix 
mitjançant una cinta transportadora a una tremuja d'elevació per aire cridada 
“air-lift”, on s'eleva mitjançant un flux d'aire a temperatura ambient. La velocitat 
lineal de l'aire ha d'ésser de 20m/s per a aconseguir elevar la pols.  

S'aconsegueix d'aquesta manera refrigerar la pols a una temperatura final de 
35ºC perquè cristal·litzin les sals a la forma hidratada. El producte es duu a una 
altura que permeti una descàrrega suau per gravetat, evitant la ruptura de les 
partícules.  

El sistema air-lift serveix també per a separar partícules gruixudes, que no poden 
ser arrossegades per l'aire. L'aire usat en aquest sistema es filtra abans de ser 
descarregat a l'atmosfera mitjançant ciclons per a recuperar part de pols valuosa 
que és recirculat a la torre.  

La pols recollida en el fons del air-lift es descarrega en un tamís per a eliminar 
qualsevol material tosc o humit. Aquest material recuperat s'envia directament al 
mesclador de fabricació de la pasta slurry.  

 

5.10.2. Post-addició 

 

La pols base obtingut després del atomitzat no conté els components que, a 
causa de les seves característiques químiques, són sensibles a temperatures 
elevades i, per tant, han de ser incorporats en la formulació de la pols detergent 
de manera que es conservi la seva estructura i les seves propietats. Els 
components termolàbils tant sòlids (perborat sòdic) com líquids (alcohol gras 
polietoxilat) s'agreguen en un mesclador rotatori on es barregen amb la pols 
base. El producte final ha de ser regular, homogeni i de bona aparença. La pols 
es perfuma per a donar-li una aroma pròpia distintiu de la marca del detergent.  
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CAPÍTOL 6:CÀLCULS 

6.1. BALANÇ DE MATÈRIA 
 

Els càlculs es realitzen d'acord amb l'ordre del procés. Calculant la quantitat de 
dodecilbenzè sulfonat sòdic produït es coneixeran els fluxos màssics necessaris 
dels altres ingredients del detergent en pols. Una vegada coneguts aquestes 
dades, es procedeix a calcular aquells factors relacionats amb el procés 
d'atomització. Finalment s'exposen els consums totals de matèries primeres 
utilitzades directament en la fabricació del detergent en pols. Com ve sent 
costum fins a ara, es distingeix entre les matèries primeres per a fabricar el 
tensioactiu aniònic i entre les quals formen part de la composició del detergent 
en pols. 

6.1.1. Producció de tensioactiu aniònic 

 

Per a conèixer la producció de dodecilbenzè sulfonat sòdic es parteix de la 
capacitat que té el reactor de sulfonació per a produir àcid dodecilbenzè sulfònic. 
Per tant els càlculs en aquest subapartat no segueixen l'ordre normal del procés. 

 

6.1.1.1 Sulfonador 

 

Chemithon garanteix un flux de 1710 kg/h de producte àcid a la sortida del 
reactor de pel·lícula descendent quan s'utilitza com alimentació orgànica 
dodecilbenzè de qualitat adequada i es fa reaccionar amb trióxid de sofre diluït 
amb aire al 6% en volum.  

L'àcid dodecilbenzè sulfònic que abandona el reactor de sulfonació té les 
següents característiques: 
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Taula 10 . % en pes àcid dodecilbenzeno-sulfònic. 

Àcid dodecilbenzeno-sulfónic Valor garantitzat (% en peso) 

Matèria activa 97,2 

Àcid sulfúric 1,3 

Oli lliure 1,5 

 

Es considera que el 1,3% en pes relatiu a l'àcid sulfúric es transforma a àcid 
dodecilbenzè sulfònic durant els 20 minuts de digestió i hidratació necessaris. 
D'aquesta manera, l'àcid dodecilbenzè sulfònic produït té un 98,5% en pes de 
matèria activa al sortir del tanc de digestió, i els càlculs es realitzen a partir 
d'aquest últim valor.  

 

Es divideix el flux màssic d'àcid dodecilbenzè sulfònic pel seu pes molecular per a 
conèixer els moles a l'hora produïts. Cada mol de dodecilbenzè reacciona amb un 
mol de SO3 per a donar un mol d'àcid dodecilbenzè sulfònic. 

 

 

C12H25·C6H5 + SO3              C12H25·C6H4 SO3H 

W (kg/h)     1290,49 419,51  1710 

P.M. (kg/kmol)     246,4  80,1   326,5 

N (kmol/h)      5,237 5,237   5,237 

 

On W = flux màssic en kg/h; 

   P.M. = peso molecular en kg/kmol; 

   N = número de moles en kmol/h; 

 

Se consumen 5,237 kmol/h de trióxid de sofre, que se troba diluït al 6% en 
volum amb aire. 

 

3
3

94  
5,237 / 82,04  /

6  

kmol aire
kmol h SO kmol aire h

kmol SO
× =ý  

 

La barreja que va al sulfonador es troba a 41ºC. S'aplica l'equació dels gasos 
ideals per a conèixer el flux màssic d'aire requerit, suposant que es tracta d'un 
gas ideal. 

 

PV = nRT 



 Fabricació d’ un detergent en pols 

 - 101 - 

On P = pressió en atmosferes; 

   V = volum en metres cúbics; 

   n = moles de aire; 

   R = constant dels gasos ideals en atm·m3/k·kmol; 

   T = temperatura en graus kelvin; 

 

V = nRT/P 

 

3

82,04 0,082 314,2 
2113,71 /  

1 

atm l
kmol k

k kmolV m h aire
atm

⋅
× ×

⋅= =  

 

La densitat del aire a 41ºC es 1,129 kg/m3: 

 

1,129 
2113,71 3/ 2386,38 kg /  de aire al sulfonador

1 3

kg
m h h

m
× =  

 

6.1.1.2. Neutralitzador 

 

La puresa de l'àcid dodecilbenzè sulfònic és del 98,5% en pes. Per tant, haurà 
una quantitat de producte que no podrà ser neutralitzat perquè es tracta d'oli 
lliure. 

98,5
1710 / 1684,35 /

100
kg h kg h× =

 

 

De los 1710 kg/h de àcid dodecilbenzè sulfònic se poden neutralitzar 1684,35 
kg/h, que correspon al 100% de matèria activa. 

 

Se neutralitza amb hidròxid sòdic segons la següent reacció: 

 

C12H25·C6H4 SO3H + x NaOH + y H2O           C12H25·C6H4 SO3Na + (x+y) H2O 
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S' han de conèixer els mols d' aigua empleats en la dilució de la sosa càustica al 
42%. 

 

2
2

40
  

1  42% 100
40 18

    
1  1  

g
x moles NaOH

mol NaOHNaOH
g g

x mol NaOH y mol H O
mol NaOH mol H O

⋅
= ×

⋅ + ⋅

 

 

40
0,42

40 18

x

x y
=

+
 

0,42 (40x + 18y) = 40x 

16,8x + 7,56y = 40x 

7,56y = 23,2x 

3
x

y
�  

 

Hi ha 3 mols d'aigua per cada mol d'insulsa càustica per a realitzar la correcta 
dissolució al 42%.  

La reacció de neutralització queda finalment com segueix: 

 

C12H25·C6H5 + SO3              C12H25·C6H4 SO3H 

W (kg/h)     1290,49 419,51  1710 

P.M. (kg/kmol)     246,4  80,1   326,5 

N (kmol/h)      5,237 5,237   5,237 

 

On W = flux màssic en kg/h; 

   P.M. = peso molecular en kg/kmol; 

   N = número de moles en kmol/h; 

 

Un mol d'àcid dodecilbenzè sulfònic reacciona amb un altre d'insulsa càustica per 
a donar un mol de dodecilbenzè sulfonat sòdic.  

S'obtenen 1797,84 kg/h de dodecilbenzè sulfonat sòdic amb la següent 
composició: 

Taula 11 . Composició. 

Dodecilbenzè sulfonat sòdic Valor garantitzat (% en pes) 
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Sulfato sòdic 1,9 

Oli lliure 1,5 

 

S' obtenen a la sortida del neutralitzador: 

 

-371,43 kg/h d’aigua 

 

- 2 4
1,9

1797,84 34,16 kg/h de Na SO
100

× =  

 

-
1,5

1797,84 26,97 kg/h de aceite libre
100

× =  

 

-1797,84 – 34,16 – 26,97 = 1736,71 kg/h de DDBNa 

 

La producció de tensioactiu aniònic es de 1736,71 kg de dodecilbenzè sulfonat 
sòdic cada hora. 

 

8.1.1.3. Conversor 

Per a fabricar tal quantitat de tensioactiu aniònic es necessiten produir 419,51 
kg/h de trióxid de sofre, tal com s'aprecia en els càlculs anteriors.  

La reacció que es dóna en el convertidor és la següent: 

   SO2                    + ½ O2  �  SO3 

W (kg/h)          335,71 83,79   419,51 

P.M. (kg/kmol)       64,1           32     80,1 

N (kmol/h)           5,237 2,618    5,237 

 

Aquesta reacció arriba a una conversió del 98,5% amb catalitzador d'òxid de 
vanadi, pel que les quantitats s'han de modificar a l'alça per a produir la mateixa 
quantitat de SO3. 

 

3
100

419,51 425,89 kg/h de SO
98,5

× =  

 

   SO2 +  ½ O2  �  SO3 
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W (kg/h)          340,82 83,79   425,89 

P.M. (kg/kmol)       64,1   32     80,1 

N (kmol/h)           5,317 2,658    5,317 

 

En aquest subapartat no se considera l'aire necessari, ja que l’oxigen per a 
produir l' oxidació es aportat per el catalitzador. 

 

6.1.1.4. Cremador 

 

La reacció en el cremador es de combustió. 

 

                S  +   O2                 SO2 

W      179,67   170,14  340,82 

P.M.         32,1      32     64,1 

N       5,317    5,317    5,317 

 

Es requereixen 170,67 kg/h de sofre fos al cremador. L'aire necessari per a 
cremar tal quantitat de sofre, suposant que és gas ideal i que es recull de 
l'atmosfera a una mitjana de 20ºC, es determina aplicant l'equació dels gasos 
ideals: 

 

PV = nRT 

 

3
5,317 0,082 293,2 

127,833 m3/h de aire
1 

atm m
kmol k

k kmolV
atm

⋅
× ×

⋅= =  

 

La densitat del aire a 20ºC es 1,213 kg/m3 

 

1,213 
127,833 3 / 155,06 kg/h de aire al quemador

1 m3

kg
m h× =  

 

6.1.1.5. Consum total de matèries primes per a fabricar el tensioactiu aniònic 

 

El consum de matèries primeres necessari per a produir 1736,71 kg/h de 
dodecilbenzè sulfonat sòdic es reflecteix en el recuadre següent. No s'ha tingut 
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en compte l'aigua de refrigeració utilitzada en els intercanviadors de calor, ja que 
es necessita realitzar prèviament el balanç d'energia. 

Taula 12 . Consum en Kg/h 

Matèria prima Consumo (kg/h) 

Dodecilbenzè 1290,49 

Sofre 179,67 

Aire 

Al cremador 155,06 

Al sulfonador 2386,38 

Total 2541,44 

SO2 340,82 

SO3 419,51 

NaOH 206,35 

Agua de dilució del NaOH 278,57 

 

6.1.2. Consumo de matèries primes components del detergent 

 

Segons la formulació del detergent en pols, el dodecilbenzè sulfonat sòdic 
representa el 12% en pes del detergent.  

Amb aquest percentatge es pot trobar la producció total de detergent en pols, és 
a dir, la capacitat que té la planta.  

Es calcula producció total: 

100
1736,71 14.472,58 kg/h 

12
× =  

 

La planta té capacitat per a produir 14.472,58 kg/h de detergent en pols. A partir 
d'aquesta dada i de la formulació, s'indica el consum horari de la resta de 
matèries primeres que integren el detergent en pols: 

Taula 13 .Balanç de Matèria. 

 

Component Composició (% en peso) Consumo (kg/h) 

Dodecilbenzè sulfonat sòdic 12 1736,71 

Alcohol gras polietoxilat 3 434,18 

Tripolifosfat sòdic 30 4341,77 

Silicat sòdic 6 868,35 

Carbonato sòdic 10 1447,26 
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Perborat sòdic 13,5 1953,80 

Blanquejador òptic 0,2 28,94 

Perfum 0,1 14,47 

Colorant 0,01 1,45 

Carboximetilcelulosa sòdica 1,2 173,67 

Sulfato sòdic 15 2170,89 

Agua 8,99 1301,09 

Total 100 14.472,58 

 

6.1.3. Composició de la pasta slurry 

 

La pasta slurry és la pasta formada per la barreja dels components no 
termolàbils al costat d'una determinada quantitat d'aigua, que va a ser assecada 
per atomització en la torre de spray-drying. 

 

6.1.3.1. Contingut òptim  d' aigua 

La quantitat d'aigua ha d'estar entre un 30% i un 50% en pes. A major quantitat 
d'aigua, el flux d'aire calent necessari per a assecar l'augment d'humitat serà 
major, el que implicarà una despesa de combustible també més gran. El 30% en 
pes d'aigua en la barreja és la quantitat mínima que li dóna a la pasta la 
viscositat adequada per a manejar-la i transportar-la a través de conductes i 
canonades. 

 

6.1.3.1.1. Pasta amb 45% en pes d’ aigua 

Es tractarà d'una pasta amb un contingut en sòlids del 55% en pes i un 45% 
d'aigua. S'ha d'eliminar aigua fins a deixar el 9% en pes del detergent total, com 
s'indica en la formulació (per a evitar la deshidratació del Tripolifosfat sòdic). 
Cada 100 parts de slurry es produeixen:  

9
55 55 59,95

100
+ × =  parts de pols amb 4,95 parts d’ aigua. 

 

L’aigua a evaporar és: 

45-4,95 = 40,45 parts d’ aigua. 

 

Per a produir una part de pols s'han d' evaporar les següents parts d'aigua: 
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40,45
0,67

59,95
=  parts d’ aigua. 

 

6.1.3.1.2. Pasta amb 40% en pes d’ aigua 

Es tractarà d'una pasta amb un contingut en sòlids del 60% en pes i un 40% 
d'aigua. S'ha d'eliminar aigua fins a deixar el 9% en pes del detergent total.  

Cada 100 parts de slurry es produeixen:  

9
60 60 65,4

100
+ × =  parts de pols amb 5,4 parts d’aigua. 

 

L’aigua a evaporar es: 

40-5,4 = 34,6 parts d’aigua. 

 

Per a produir una part de pols s'han d'evaporar les següents parts d'aigua: 

34,6
0,53

65, 4
=  parts d’ aigua. 

 

6.1.3.1.3. Pasta amb 35% en pes d’ aigua 

Es tractarà d'una pasta amb un contingut en sòlids del 65% en pes i un 35% 
d'aigua. S'ha d'eliminar aigua fins a deixar el 9% en pes del detergent total. 

 Cada 100 parts de slurry es produeixen:  

9
65 65 70,85

100
+ × =  parts de pols amb 5,85 parts d’ aigua. 

 

L’aigua a evaporar és: 

35-5,85 = 29,15 parts d’aigua. 

 

Per a produir una part de pols s'han d'evaporar les següents parts d'aigua: 

29,15
0,41

70,85
=  parts d’ aigua. 

 

6.1.3.1.4. Pasta amb 30% en pes d’ aigua 
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Es tractarà de una pasta amb un contingut en sòlids del 70% en pes i un 30% d' 
aigua. S' ha d'eliminar aigua fins deixar el 9% en pes del detergent total. 

 

Cada 100 parts de slurry se produeixen: 

9
70 70 76,3

100
+ × =  parts de pols amb 6,3 parts d’ aigua. 

 

L’aigua a evaporar és: 

30-6,3 = 23,7 parts d’ aigua. 

 

Per a produir una part de pols s'han d'evaporar les següents parts d'aigua: 

23,7
0,31

76,3
=  parts d’ aigua. 

 

Taula 14 . Parts d’aigua a evaporar 

Contingut en pes d' aigua (%)  
Parts d'aigua a evaporar per part de 
pols amb un 9% en pes d' aigua 

45 0,67 

40 0,53 

35 0,41 

30 0,31 

 

El contingut idoni és un 30% en pes d'aigua en la pasta slurry. El 30% en pes 
d'aigua en la barreja és la quantitat mínima que li dóna a la pasta la viscositat 
adequada per a manejar-la i transportar-la a través de conductes i canonades. 
Els càlculs es realitzen amb aquest contingut en el següent subapartat. 

 

6.1.3.2. Composició mescla a atomitzar 

Els components termolàbils i el perfum no es atomitzen. Així doncs, el perborat 
sòdic, el tensioactiu no iònic i el perfum s'addicionen a la pols base que surt sec 
de la torre d'atomització. El contingut en sòlids de la pasta slurry representa el 
70% en pes i és el següent: 
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Taula 15 . Components de la pasta slurry. 

Components sòlids pasta slurry Flux màssic (kg/h) 

Dodecilbenzè sulfonat sòdic 1736,71 

Tripolifosfat sòdic 4341,77 

Silicat sòdic 868,35 

Carbonato sòdic 1447,26 

Blanquejador òptic 28,94 

Colorant 1,45 

Carboximetilcelulosa sòdica 173,67 

Sulfato sòdic 2170,89 

Total 10.769,04 

 

El contingut en aigua de la mescla es del 30% en pes, per tant: 

30
10.769 4615,3 kg/h de agua en la slurry

70
× =  

 

El total de pasta slurry a secar en la torre es: 

10.769,04 kg/h + 4615,3 kg/h = 15.384,34 kg/h 

 

L'aigua que s'ha d'aportar a la pasta és la diferència entre el total d'aigua i la 
part que se produeix en la neutralització (371,43 kg/h), com s'ha vist: 

4615,3 kg/h – 371,43 kg/h = 4243,87 kg/h d’aigua a afegir. 

 

La quantitat de aigua a eliminar en la torre per a deixar un contingut en pes del 
9% en el detergent en pols es: 

4615,3 – 1301,09 = 3314,21 kg/h d’aigua a evaporar. 
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La composició de la pasta slurry en la seva totalitat es detalla a continuació: 

Taula 16 . Composició de la pasta Slurry 

Component % en peso Consumo (kg/h) 

Dodecilbenzè sulfonat sòdic 11,29 1736,71 

Tripolifosfat sòdic 28,22 4341,77 

Silicat sòdic 5,64 868,35 

Carbonato sòdic 9,41 1447,26 

Blanquejador òptic 0,19 28,94 

Colorant 0,09 1,45 

Carboximetilcelulosa sòdica 1,13 173,67 

Sulfato sòdic 14,11 2170,89 

Agua 30,0 4615,3 

Total 100 15.384,34 

 

6.1.4. Consum total de matèries primes 

 

En el següent requadre es resumeixen els fluxos màssics de cada matèria 
primera necessària per a la fabricació del detergent en pols. No s'ha tingut en 
compte l'aigua gastada en la refrigeració dels reactors, ni l'aire d'assecat 
consumit en la torre d'atomització. Només s'han considerat aquelles matèries 
que participen directament en la composició. 

Taula 17 .Balanç de matèria 

Matèria prima Consumo (kg/h) 

Dodecilbenzè 1290,49 

Sofre 179,67 

Aire 

Al cremador 155,06 

Al sulfonador 2386,38 

Total 2541,44 

SO2 340,82 

SO3 419,51 

NaOH 206,35 

Agua 

Dilució del NaOH 278,57 

Agua slurry 4243,87 

Total 4522,44 

Dodecilbenzè sulfonat sòdic 1736,71 

Tripolifosfat sòdic 4341,77 



 Fabricació d’ un detergent en pols 

 - 111 - 

Silicat sòdic 868,35 

Carbonato sòdic 1447,26 

Blanquejador òptic 28,94 

Colorant 1,45 

Carboximetilcelulosa sòdica 173,67 

Sulfato sòdic 2170,89 

Alcohol gras polietoxilat 434,18 

Perborat sòdic 1953,80 

Perfum 14,47 

 

 

6.2. BALANÇ D’ ENERGIA 
 

Un cop realitza el balanç de matèria i coneixent les quantitats de reactius 
consumits, es poden realitzar els balanços d'energia. 

 

6.2.1. Calor per a fondre el sofre 

És necessari fondre el sofre per a subministrar-lo al cremador en forma ja 
líquida. Cal tenir en compte que el sofre té dues formes cristal·lines: la forma 
ròmbica, estable a temperatura ambient, i la forma monoclínica, estable per 
sobre de 95,5ºC. La variació d'entalpia corresponent a aquesta transició és petita 
(0,096 kcal/mol), i el procés és lent. Per tant, per escalfament ràpid és possible 
dur sofre ròmbic fins al seu punt de fusió, que és de 112,8ºC. Per als càlculs se 
suposa que es produeix un escalfament ràpid del sofre. 

 

En el fundidor es porta a terme la següent transformació: 

 

 S (s)              S (l) 

 

El sofre se subministra al cremador de forma fosa i a uns 140ºC: 

 

Ròmbic (T=25ºC)             Ròmbic (T=112,8ºC)   

H = 0,75 kJ/kg·ºC × (112,8 – 25) ºC = 65,85 kJ/kg 

 

Ròmbic (s)           S(l)  



Míguel Ángel Gálvez  

 - 112 - 

H = 45 kJ/kg 

 

S(l) (T=112,8ºC)                S(l) (T=140ºC) 

H = 0,96 kJ/kg·ºC × (140 – 112,8) ºC = 26,112 kJ/kg 

 

Fan falta 179,67 kg/h de sofre, aleshores: 

∆H = 179,67 kg/h × (65,85 + 45 + 26,112) kJ/kg = 137 kJ/h = 32,76 kcal/h 

 

Per a subministrar sofre fos a 140ºC s'han d'aportar 32,76 kcal/h. 

 

6.2.2. Calor produït en el cremador de sofre 

 

El sofre fos es vaporitza i es fa reaccionar amb l'oxigen de l'aire en el cremador. 
Aquesta reacció és exotèrmica, pel que la calor despresa en la combustió 
s'utilitza per a vaporitzar part del sofre. 

 La reacció que té lloc és la següent: 

 S + O2             SO2                 H = -2220,5 kcal/kg 

 

Aleshores, el calor després es: 

 

∆
-2220,5 kcal 1 Mcal

H=179,67 kg/h S 398,957 Mcal
1 kg S 1000 kcal

× × = − /h 

 

6.2.3. Calor produït durant la conversió 

 

Es tracta d'una reacció també exotèrmica: 

 

 SO2 + ½ O2 � SO3                H = -728 kcal/kg 

 

Aleshores, el calor desprès és: 

 

∆H= 2
2

728 kcal 1 Mcal
340,82 kg/h SO 248,117 Mcal/h

1 kg SO 1000 kcal

−
× × = −  
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6.2.4. Calor produït durant la sulfonació 

 

La reacció que té lloc és la següent: 

 

R-C6H5 + 2 SO3            R-C6H4SO2OSO3H  (ràpida) 

         (Àcid pirosulfónic) 

R-C6H4SO2OSO3H + R-C6H5                     2 R-C6H4SO3H (lenta) 

     (Àcid alquilbenzeno- sulfònic) 

 

Té una entalpia de reacció ∆HR = -40,7 kcal/mol 

 

Como reaccionen 5,237 kmol/h de dodecilbenzè, se produeix: 

 

∆H=
40,7 kcal 1 Mcal

5237moles/h 213,146 Mcal/h
1 mol 1000 kcal

−
× × = −  

 

6.2.5. Calor produït durant la neutralització 

 

La reacció que té lloc es la següent: 

 

C12H25·C6H4 SO3H + NaOH + 3H2O           C12H25·C6H4 SO3Na + 4H2O 

 

Considerant que la neutralització se realitza amb la dissolució de sosa càustica al 
42%, l’entalpia de reacció es ∆HR = -23,9 kcal/mol 

 

Com reaccionen 5,158 kmol/h d'àcid dodecilbenzè sulfònic, se produeix: 

 

∆H=
23,9 kcal 1 Mcal

5158 moles/h 123,762 Mcal/h
1 mol 1000 kcal

−
× × = −  
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6.2.6. Resum del balanç energètic: 

Taula 18 . Balanç energètic 

Unitat Mcal/h 

Fundidor 32,76·10-3 

Cremador -398,957 

Conversor -248,117 

Sulfonador -213,146 

Neutralitzador -123,762 

 

 

6.3.  ALTRES CÀLCULS 
 

6.3.1. Hidratació del Tripolifosfat sòdic 

Es calcula en aquest subapartat la quantitat d'aigua que el Tripolifosfat sòdic 
recollirà de la barreja per a transformar-se a la sal hexahidratada. El Tripolifosfat 
sòdic existeix en dues formes o fases.  

La forma 1 és la forma estable a altes temperatures i s'hidrata ràpidament a 
hexahidrat, Na5P3O10?6H2O. La forma 2, la de baixes temperatures, s'hidrata 
més lentament. En la pràctica, el Tripolifosfat sòdic es comercialitza com barreja 
de les dues formes anteriors, encara que predomina la proporció de forma 1 
perquè és més adequada la ràpida hidratació en els processos continus.  

 

La reacció que es produeix és la següent: 

 

 Na5P3O10 + 6 H2O               Na5P3O10·6 H2O 

 

El flux màssic de Tripolifosfat sòdic que s'agrega a la pasta slurry es 4341,77 
kg/h, per lo que l'aigua necessària se calcula a continuació: 

 

  Na5P3O10 + 6 H2O               Na5P3O10·6 H2O 

W  4341,77    1274,21     5615,98 

P.M.     368           18               476 

N  11,798  70,79      11,798 

 

On W = flux màssic en kg/h; 
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   P.M. = peso molecular en kg/kmol; 

   N = número de moles en kmol/h; 

 

El Tripolifosfat sòdic requereix 1274,21 kg/h d'aigua per a poder hidratar-se 
correctament. Aquesta quantitat d'aigua representa el 8,8% del pes total del 
detergent en pols. Com es pot comprovar, la formulació del detergent té una 
quantitat d'aigua que supera dit percentatge, concretament el 8,99% en pes. 
D'aquesta manera s'evita la descomposició del Tripolifosfat sòdic per falta 
d'aigua. 

 

6.3.2. Càlcul de l'aire necessari en la torre de atomització 

 

Es procedeix a calcular l'aire calent necessari per a assecar la pasta slurry en la 
torre d'atomització fins al valor desitjat. Es procedeix calculant les calories 
d'aigua a eliminar i, seguidament, es calcula l'aire necessari sense i amb 
reciclatge de part dels gasos efluents. Es comparen ambdós procediments, tenint 
en compte que s'usa una torre de Chemithon Corporation (veure annexos). 

 

6.3.2.1. Quantitat d' aigua a eliminar i calor necessari 

 

S'han d'eliminar 3314,21 kg/h d'aigua per a obtenir la formulació desitjada. 
Suposant que la temperatura d'entrada de la pasta és de 18ºC (a causa de la 
gran quantitat d'aigua corrent que conté i una vegada reposada la pasta slurry 
de la hidratació del Tripolifosfat), la calor latent de l'aigua és:  

 

λ18ºC = 586,5 Kcal/kg a 1 atm. 

 

El calor a subministrar per a eliminar aquest caudal d'aigua és: 

 

Q/θ = W·λ + W·Ce·(T2-T1) 

 

  On: Q = calor en kcal 

    θ = temps en hores 

    W = caudal d’ aigua en kg/h 

    λ = calor latent de l'aigua a 18ºC 

    Ce = calor específic de l’aigua 

    T = temperatures en ºC 
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Q kg kcal kg kcal
 = 3314,21 ×586,5 +3314,21 ×1 ×(100-18)ºC

θ h kg h kg×ºC
 

 

Q kcal 1 Mcal Mcal
 = 2.215.549,385 ×  = 2215,549

θ h 1000 kcal h
 

 

El calor que ha de aportar el gas de secat per a eliminar la quantitat d’ aigua 
requerida es de 2215,549 Mcal/h. 

 

6.3.2.2. Sense reciclatge de gasos efluents 

 

El gas calent entra en la torre a 300ºC i surt pel cim a 100ºC. En la base de la 
torre es refresca la pols produïda amb aire fred (20ºC). Aquest aire fred, que 
representa un 10% de l'aire calent, es va a barrejar amb l'aire calent, pel que la 
barreja que assecarà la pols tindrà una temperatura (tc) distinta. Aquesta 
temperatura es calcula com segueix: 

 

tc = (0,9 × 300ºC) + (0,1 × 20ºC) = 272ºC 

 

Per tant, el gas que asseca la pols entra en la torre a 272ºC de temperatura, 
tenint en compte que surt de la caldera a 300ºC i que es barreja amb un 10% 
d'aire a 20ºC.  

L'eficàcia o eficiència tèrmica és la relació entre la calor usada per a assecar i la 
calor produïda per la caldera per a escalfar el gas: 

 

c

c

Masa de gas calor especifico (t -100)ºC
100

Masa de gas calor especifico (t -20)ºC

× ×
×

× ×
 

 

L' equació se simplifica: 

 

100
100

20

c

c

t

t

−
×

−
 

 

La eficàcia del gas que entra a tc = 272ºC es: 
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272 100
100 68,25%

272 20

−
× =

−
 

 

L'eficàcia tèrmica augmenta per a entrades de gas amb temperatures més altes, 
ja que es requereix una menor quantitat de massa de gas per a arribar a un 
determinat grau d'assecat, i aquest gas es duu amb si menys calor que masses 
més grans usades quan l'entrada de temperatura és menor. Com es veurà en el 
subapartat següent, l'eficiència tèrmica augmenta amb el reciclatge per una 
banda dels gasos.  

El gas que se subministra a la caldera es considera que s'obté de l'atmosfera a 
20ºC. La quantitat de calor subministrada per la caldera per a escalfar el 90% 
del gas que entra en la torre a 300ºC és el mateix que la calor que es requeriria 
per a escalfar el 100% a la temperatura tc de 272ºC.  

Es realitza un balanç d'energia per a conèixer la quantitat d'aire necessari: 

 

Calor que entra a la torre: 

-Massa d'aire (kg/h) × calor específic (0,24 kcal/kg·ºC) × (272 – 20) ºC = 

= 60,48 kcal/kg × Massa de aire (kg/h) 

El resultat son Kcal/h. 

 

Calor que surt de la torre: 

-Massa d' aire × 0,24 kcal/kg·ºC × (100 – 20) ºC = 19,2 Massa de aire [kcal/h] 

-Agua evaporada: 3314,21 kg/h ⇒ 2215,549 Mcal/h 

-Pèrdues per radiació i convecció (3,3%) ⇒ 110,777 Mcal/h 

 

S'igualen ambdós termes: 

 

60,48 Massa = 19,2 Massa + 2215,549 Mcal/h + 110,777 Mcal/h 

41,28 Massa = 2326,326 Mcal/h 

 

Massa = 
2.326.326,854 kcal/h

56.354,82 kg/h aire
41,28 kcal/kg

=  

 

Es requereixen 56,354 Tm/h de aire de secat quan no se reciclen els gasos 
efluents. Tal quantitat d'aire produeix: 

56.354,82 kg/h × 0,24 kcal/kg·ºC × (272 – 20) ºC = 3408,339 Mcal/h. 
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Taula 19. Distribució del calor aportat per el gas calent. 

 Mcal/h % 

Aire sortint 1082,013 31,7 

Agua evaporada 2215,549 65 

Pèrdues 110,777 3,3 

Total 3408,339 100 

 

8.3.2.3. Amb reciclatge dels gasos efluents 

La patent US 4.171.243, present en els annexos, detalla un mètode per a reciclar 
part dels gasos i aconseguir una major eficàcia tèrmica, així com la depuració 
dels gasos efluents. Els gasos efluents calents que contenen vapor d'aigua 
(procedent del slurry) són descarregats pel cim de la torre de spray-drying i es 
divideixen en dues porcions de gas calent. La primera porció s'escalfa a una 
temperatura molt major a l'instant de rosada. Aquesta calor recalenta el vapor 
dels gasos efluents. Aquesta porció de gasos es reciclen a la torre d'atomització, 
on entren en contacte amb nova slurry i la seca. Es recicla el 40% dels gasos 
efluents, els quals són recalentats uns 30ºC en un precalentador (que és el 
mateix cremador o caldera). En el següent gràfic s'observa la temperatura (tf) a 
la qual surten els gasos de la caldera quan es recicla una determinada fracció de 
gasos:  
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Figura 25.Tf en funció de la fracció de gas reciclat (x) per a diferents 
temperatures d'entrada inicials del gas a la torre. 

 

Com els gasos entren inicialment a tu = 300ºC i es recicla una fracció x 

= 0,4: la temperatura tf de sortida dels gasos serà de 425ºC. AL 

barrejar-se aquest gas amb un 10% d'aire fred a 20ºC, la temperatura 

serà finalment:  

 

tf = (425 × 0,9) + (20 × 0,1) = 385ºC 

 

Amb aquest valor i l'augment de temperatura guanyat pel gas recalentat 

s'acudeix a la gràfica següent: 

 

Figura 26.Eficiència tèrmica del sistema en funció de la temperatura de 
l'aire calent a la sortida del generador (Tf) en relació a l'augment de 

temperatura obtingut en el precalentament (∆Tr). 

 

L'eficiència tèrmica augmenta fins al 80%, enfront del 68% aconseguit sense la 
reutilització de part dels gasos efluents.  

Es realitza de nou el corresponent balanç d'energia per a determinar la massa de 
gas necessari: Calor que entra a la torre:  
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-Massa d’ aire (kg/h) × calor específic(0,24 kcal/kg·ºC) ×(385 – 20) ºC = 

= 87,6 kcal/kg × Massa d’ aire (kg/h) 

El resultat són Kcal/h. 

 

Calor que surt de la torre: 

-Massa d’ aire × 0,24 kcal/kg·ºC × (100 – 20) ºC = 19,2 Massa d’ aire [kcal/h] 

-Aigua evaporada: 3314,21 kg/h ⇒ 2215,549 Mcal/h 

-Pèrdues per radiació i convecció (3,3%) ⇒ 110,777 Mcal/h 

 

S’igualen ambdós termes: 

 

87,6 Massa = 19,2 Massa + 2215,549 Mcal/h + 110,777 Mcal/h 

68,4 Massa = 2326,326 Mcal/h 

 

Massa = 
2.326.326,854 kcal/h

34.010,626 kg/h de aire 
68,4 kcal/kg

=  

 

Se requereixen 34,01 Tm/h d’aire de secat quan se recicla el 40% dels gasos 
efluents. Tal quantitat d’aire produeix: 

34.010,626 kg/h × 0,24 kcal/kg·ºC × (385 – 20) ºC = 3408,339 Mcal/h. 

 

 

L’estalvi de gas és del 40%, però se comprova amb el càlcul següent: 

 

56,354 Tm/h - 34,01 Tm/h
×100 40%

56,354 Tm/h
�  

 

D’ aquesta manera s’aconsegueix disminuir la quantitat de aire necessari a costa 
de augmentar la seva temperatura, el que implica una major eficiència tèrmica i 
un estalvi de combustible que ronda entre el 15-18%. 
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6.3.3. Càlcul de l’aigua de refrigeració 

 

Les reaccions de sulfonació i de neutralització són molt exotèrmiques, el que 
comporta un risc de deterioració del producte si no es controla adequadament la 
temperatura del procés.  

Els reactors estan equipats amb intercanviadores de calor, els quals dissipen la 
calor formada mitjançant l'aigua de refrigeració.  

Coneixent la calor produïda en els reactors de sulfonació i de neutralització, es 
procedeix a calcular els cabals d'aigua necessaris en ambdós casos.  

 

6.3.3.1. Sulfonador 

 

L'aigua de refrigeració es recull de la xarxa d'aigua corrent, i entra a uns 18ºC de 
temperatura. En ambdós reactors, la temperatura no ha de superar els 50ºC per 
a evitar la degradació tèrmica del producte.  

Segons el balanç d'energia, es produeixen 213,146 Mcal/h, que cal evacuar. 
S'aplica la següent equació: 

Q/θ = W·Ce·(T2-T1) 

 

  On: Q = calor en kcal 

    θ = temps en hores 

    W = caudal d’aigua en kg/h 

    Ce = calor específic de l'aigua 

    T = temperatures en ºC 

 

Aïllant el caudal W, queda: 

 

2 1

Q/
W =  

Ce (T -T )

θ

⋅
 

 

213.146 kcal/h 1 m3
W = 6,66 m3/h de agua

1 kcal/kg ºC (50-18)ºC 1000 kg
× =

⋅ ⋅
 

 

6.3.3.2. Neutralitzador 
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Per al neutralitzador se necessita que la temperatura tampoc excedeixi els 50ºC, 
i l'aigua se reculli a 18ºC de la xarxa. 

 

 

123.762 kcal/h 1 m3
W =  3,87 m3/h de agua

1 kcal/kg ºC (50-18)ºC 1000 kg
× =

⋅ ⋅
 

 

Els caudals d'aigua de refrigeració queden resumits en la següent taula: 

Taula 20. Caudal de refrigeració.. 

 

Unitat refrigerada Caudal (m3/h) 

Sulfonador 6,66 

Neutralitzador 3,87 

Total 10,53 
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CAPÍTOL 7:RELACIÓ 

DE L’EQUIP 

En aquest capítol s'indiquen tots els aparells i instruments necessaris en cada 
sistema del procés. Es detalla un llistat de l'equip, la quantitat de cada 
instrument, tanc, etc., i el codi per a la seva identificació en les figures incloses 
en el capítol 7. 

 

7.1. SISTEMA DE SUMINISTRE DE SOFRE 
 

El sofre és subministrat al cremador de forma fosa, pel que es requereix d'un 
tanc on s'aporti la calor necessària al sofre sòlid perquè es funda. Per a 
transportar el sofre en la seva forma líquida s'utilitzen dues bombes submergides 
en el tanc. La quantitat de sofre que va al cremador s'amida amb un cabal 
màssic, i també es controla la temperatura. 

Taula 21. Equip suministre de sofre 

 

Quantitat Nom i/o descripció Codi 

1 Fundidor de sofre VN-104-1 

2 Bomba de sofre submergida P-102-1 & 2 

1 Medidor de caudal màssic FE-102-1 

1 kit Instrumentació  
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7.2.  SISTEMA DE SUMINISTRE D’ AIRE 
L'aire utilitzat en el procés ha de ser aire sec. Es requereixen les unitats per a 
tractar l'aire, ja que aquest es comprimeix i posteriorment es refreda. L'aire 
refredat és assecat en secadors automàtics, equipats amb 11 vàlvules de 
papallona per a la correcta circulació de l'aire. Aquest sistema requereix de molts 
aparells i d'instrumentació per al mesurament de temperatures de regeneració, 
temperatures de refrigeració, etc. 

 

Taula 22. Equip suministre d’aire. 

Quantitat Nom i/o descripció Codi 

1 Soplador principal d'aire de procés B-201-1 

1 Refredador d' aire V-202-1 

1 Tanc d'aigua de refredament V-202-2 

1 Sistema refrigerador de aigua (380V, 50Hz) SP-202-1 

1 Soplador de aire de regeneració B-204-1 

2 Secador de aire automàtic V-203-1 & 2 

1 Pre-refrigerador de aire H-203-1 

1 Post-refrigerador de aire H-203-2 

1 Soplador d'aire fresc B-203-1 

2 Desecant  

1 kit Instrumentació  

 

 

7.3.  SISTEMA GENERADOR DE SO3 
 

L'aire sec i el sofre fos es troben en el cremador. El cremador s'engega fàcilment, 
gràcies a un calentador d'aire de ignició. El diòxid de sofre produït és refredat i 
es dirigeix a un convertidor catalític de tres fases, on es transforma en anhídrid 
sulfúric amb l'ajuda de l'òxid de vanadi. El trióxid de sofre es refreda en un 
refrigerador de cascada abans d'entrar en l'eliminador de boira.  
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Taula 23. Equip generador de SO3 

Quantitat 
Nombre y/o descripció Codi 

1 Cremador de sofre V-301-1 

1 Boquilla atomitzador  

1 Calentador de aire de ignició  

1 Convertidor con catalitzador V-303-1 

1 Refrigerador de SO2 H-302-1 

1 Refrigerador entre 1ª y 2ª fase H-303-1 

1 Injector de aire entre 2ª y 3ª fase H-303-2 

1 Refrigerador de cascada H-305-1 

1 Bomba d'aigua de refrigeració P-305-1 

1 kit Instrumentació  

1 Eliminador de boira V-304-1 

 

 

7.4. SISTEMA DE SULFONACIÓ 
 

És important amidar adequadament el cabal màssic tant d'entrada del trióxid de 
sofre com d'alimentació orgànica. La barreja aire sec/SO3 s'injecta en el reactor 
anular de pel·lícula descendent simultàniament amb el dodecilbenzè. És 
important controlar la temperatura de la reacció. S'instal·len camises refrigerants 
en el reactor per a eliminar part de la calor produïda. Se separa el gas de l'àcid 
mitjançant un cicló. L'àcid produït ha d'estabilitzar-se en un digestor durant uns 
20 minuts de temps. 
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Taula 24. Equip sistema de sulfonació. 

Quantitat Nombre y/o descripció Codi 

1 Reactor anular de pel·lícula descendent V-401-1 A 

1 Separador de òleum V-401-2 A 

1 Cicló V-402-1 

1 Bomba de recirculació P-402-1 

1 Intercanviador de calor H-402-1 A 

1 Transmissor de nivell del cicló LT-402-1 

1 Bomba de descarga P-403-1 

1 Tanc d'alimentació de emergència V-404-1 

1 Bomba centrífuga de alimentació P-404-1 

1 Intercanviador de calor de alimentació H-404-1 

1 Bomba de aigua de refrigeració P-406-1 

1 kit Instrumentació  

 

 

7.5.  SISTEMA DE NEUTRALITZACIÓ 
 

S'utilitza un neutralitzador de tipus estàndard. Una bomba de recirculació fa 
circular la barreja neutralitzada a través d'un intercanviador de calor per a 
eliminar part de la calor produïda durant la neutralització i el bombament. S'usen 
bombes centrífugues, medidors de caudal màssic i vàlvules de control per a 
proporcionar l'agent neutralitzador, l'aigua, la solució amortiguadora i els 
additius (si es requereixen). També es requereix un sensor de pH. 

Taula 25. Equip sistema de neutralització 

Quantitat Nombre y/o descripció Codi 

1 Bomba de mesclat P-501-1 

1 Bomba de recirculació P-501-2 

1 Intercanviador de calor H-501-1 

2 Bomba centrífuga multi-etapa P-503-1&2 

1 Bomba centrífuga multi-etapa P-504-1 

2 Tanc V-505-1&2 

1 Bomba de solució amortiguadora P-505-1 

1 Bomba centrífuga P-506-1 

1 kit Instrumentació  
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7.6. SISTEMA D’ABSORCIÓ DE SO3 
 

Aquest sistema s'utilitza durant l'engegada de la planta, ja que la conversió de 
diòxid a trióxid no és estable durant aquest període. D'aquesta manera s'evita 
produir productes sobre o subsulfonats. Els gasos entren en una columna 
d'absorció, on contacten amb àcid sulfúric i se separa de l'aire. S'usa un 
intercanviador de calor per a dissipar la calor produïda en la dilució i un 
absorbidor de SO3 perquè la caiguda de pressió del gas a través de la columna 
sigui la mateixa que pel reactor de sulfonació. 

Taula 26. Equip absorció de SO3 

Quantitat Nombre y/o descripció Codi 

1 Columna de absorció SO3 V-701-1 

1 Tanc d'absorció SO3 V-701-2 

1 Bomba de recirculació de àcid sulfúric P-701-1 

1 Intercanviador de calor H-701-1 

1 kit Instrumentació  

 

 

 

7.7. SISTEMA DE TRACTAMENT DE GASOS 
EFLUENTS 

 

Els gasos efluents que abandonen el sistema de sulfonació o el d'absorció de 
trióxid de sofre estan, en principi, lliures de SO3 residual, però conté diòxid de 
sofre no convertit i partícules arrossegades (boires àcides). Es tracten els gasos 
amb un precipitador electrostàtic i amb un sistema depurador de SO2. 
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Taula 27. Equip de tractament de gasos efluents. 

Quantitat Nom I/o descripció Codi 

1 Precipitador electrostàtic V-803-1 

1 Bomba de descarga de àcid P-803-1 

1 Transformador/rectificador SP-803-1 

1 Depurador de SO2 V-804-1 

1 Bomba de recirculació P-804-1 

1 Tanc de reciclat V-804-2 

1 kit Instrumentació  

 

7.8. SISTEMA DE ATOMITZACIÓ 
En aquest apartat s'inclouen tots els sistemes relacionats amb l'atomització de la 
pasta slurry, és a dir, el sistema de preparació de la pasta, la torre d'atomització 
i el Post-tratament de la pols. 

Taula 28. Equip de sistema de atomització. 

Quantitat Nombre y/o descripció 

5 Pesador mecànic 

4 Bomba dossificadora 

1 Tanc mesclador 

1 Vas de digestió 

1 kit Filtres 

2 Bomba de baixa pressió 

1 Bomba de alta pressió 

1 Torre de atomització de Chemithon 

1 kit Boquilla de alta pressió 

2 Cicló 

1 Cremador 

1 Generador de gas calent 

1 Depurador de gases 

1 Condensador 

3 Bomba centrífuga 

1 Tolba d'elevació per aire “air-lift” 

1 Tamís vibratori 

1 Mesclador rotatori 

1 Dosificador de perfum 
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7.9. EQUIPS ADICIONALS 
 

Es procedeix a fer una llista amb l'equip addicional que ha de tenir una planta 
per a estar completa:  

• Sistema de control informatitzat.  

• Centre de control.  

• Material de laboratori.  

• Material d'oficina.  

• Equip per a l'emmagatzematge de les matèries primeres i dels productes, 
tals com tancs, sitges i dipòsits.  

• Equip d'emmagatzematge del producte acabat.  

• Bombes transportadores de matèries primeres i línies d'alimentació des de 
l'emmagatzematge a l'àrea de procés.  

• Línies de producte des de l'àrea de procés a l'emmagatzematge.  

• Respiradors i clavegueram (obra civil).  

• Canonades i conductes necessaris, així com els seus suports.  

• Instal·lació elèctrica: cablejat, circuits i material d'instrumentació.  

• Instal·lació d'aigua, de gas i contra incendis.  

• Material d'aïllament de la planta.  

• Material de recanvi.  

• Material refractari.  

• Instal·lacions de càrrega i descàrrega (molls).  

• Equip de manutenció.  

• Material de seguretat per als operaris, dutxes i renta-ulls. 
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CAPÍTOL 8:REQUISITS 

I OBLIGACIONS 

 

 

Es considera que la planta de detergent en pols pertany al grup d'indústries de 
tipus B, que són aquelles que, per raons de caràcter tècnic o econòmic, no 
requereixen l'autorització del Ministeri d'Indústria per a la seva instal·lació si 
compleixen les condicions tècniques o de dimensions mínimes.  

La planta de detergent en pols ha de complir una sèrie de requisits en matèria de 
contaminació per emissions atmosfèriques al inici de l'activitat (lleis estatals):  

 

• Disposar de Llicència d'Activitat emesa per l'Ajuntament Saragossa i 
complir els requisits establerts en la mateixa .  

• Disposar de la Declaració d'Impacte Ambiental favorable emesa per la 
Conselleria de Medi ambient i complir els requisits establerts en la mateixa 
(RDL 9/2000).  

• Presentar un projecte específic de mesures correctores de la contaminació 
(Decret 833/75 Art. 64; Ordre 18/10/76 Art.8).  

• Comprovar l'eficàcia de les mesures correctores de la contaminació, una 
vegada instal·lada, mitjançant un estudi d'emissió de contaminants 
realitzat per un Organisme de Control Autoritzat (Decret 833/75 Art. 64; 
Ordre 18/10/76 Art.16.1).  

• Durant el desenvolupament de l'activitat s'han de complir els següents 
requisits (lleis estatals):  

• Realitzar mesuraments periòdics d'emissions per un Organisme de Control 
Autoritzat cada 3 anys (Ordre 18/10/76 Art. 21).  
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• Realitzar autocontroles d'emissions periòdicament (Ordre 18/10/76 Art. 28 
i 29). 

• Registrar els resultats dels mesuraments en els llibres-registre 
proporcionats per la Conselleria de Medi ambient (Ordre 18/10/76 Art. 
33.1 i 33.2).  

• Complir els límits d'emissió establerts per als diferents paràmetres 
(partícules, SO2, etc.) (Decret 833/75 Annex IV).  

• Comunicar les avaries o anomalies dels sistemes de depuració de gasos a 
la Conselleria de Medi ambient (Decret 833/75 Art. 78; Ordre 18/10/76 
Art. 36).  

• Col·laborar en les possibles inspeccions, facilitant l'accés, el muntatge 
d'equips, etc. (Ordre 18/10/76 Art. 23). 
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CAPÍTOL 9: 

PRESSUPOST  

 

9.1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Els alquilbenzeno-sulfonats (LAS) han estat produïts comercialment des de fa 
prop de 30 anys. Durant la major part d'aquest temps s'han usat com 
tensioactius aniònics en formulacions de detergents domèstics. S'han 
comercialitzat en nombrosos mercats de Nord Amèrica, Europa i Àsia a causa de 
els seus atributs: bona detergència, bona espumació, sota cost, fàcil processat, 
versatilitat en les aplicacions i comprovada seguretat per al medi ambient. Tots 
aquests factors han contribuït a l'èxit dels LAS, especialment del dodecilbenzèno-
sulfonat sòdic, com major tensioactiu usat en les formulacions de detergents 
domèstics.  

 

En 1981, el valor total de surfactants i sabons va anar de 10.701 milions de 
dòlars. D'això, el valor dels sabons d'ús domèstic va anar de 1300 milions de 
dòlars i de 4000 milions de dòlars per als productes detergents domèstics. D'una 
demanda de 3200 kTm, el sabó va representar el 39% amb 540 kTm i 840 kTm 
per a detergents. La diferència va ser coberta pels usos industrials. En la següent 
figura s'aprecia el canvi gradual del sabó per detergents en el mercat domèstic.  
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Figura 28.Producció relativa de sabó i detergent 

 

En la taula següent s'indica l'evolució de la producció de sabons i detergents, i 
com aquests han anat guanyant terrè a causa de els seus millors 
característiques.  

Taula 29. Evolució del us del sabó i surfactants. 

 

Any 
Sabó Surfactants Total 

106 � kTm 106 � kTm 106 � kTm 

1940 313 1455 7 13 320 1468 

1945 527 1717 35 68 562 1785 

1950 540 1308 294 655 834 1963 

1960 376 558 953 1789 1329 2347 

1970 427 567 1379 2565 1806 3132 

1980 1030 545 8430 2663 9460 3208 
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9.2. CAPITAL INVERTIT 
 

 

9.2.1. COSTOS DIRECTES 

 

9.2.1.1 Equips i aparells 

 

En tots els aparells està inclòs el 16% de I.V.A. 

Taula 30. Taula de unitat de sulfonació 

 

Unitat de sulfonació 

Concepte Codi Quantitat Preu (€) 

Fundidor de sofre VN-104-1 1 24.200 

Bomba de sofre sumergida P-102-1 & 2 2 5.510 

Medidor de caudal màssic FE-102-1 1 2.400 

Soplador principal d’ aire de 
procès B-201-1 1 1.500 

Refredador d’aire V-202-1 1 4.230 

Tanc d’ aigua de refredament V-202-2 1 7.205 

Sistema refrigerador d’aigua 
(380V, 50Hz) 

SP-202-1 1 1.800 

Soplador d’aire de regeneració B-204-1 1 1.500 

Secador d’aire automàtic V-203-1 & 2 2 36.600 

Pre-refrigerador d’ aire H-203-1 1 1.300 

Post-refrigerador d’ aire H-203-2 1 1.450 

Soplador d’ aire fresc B-203-1 1 1.500 

Cremador de sofre V-301-1 1 37.400 

Calentador d’aire de ignició  1 1.200 

Convertidor amb catalitzador V-303-1 1 59.625 

Refrigerador de SO2 H-302-1 1 1.900 

Refrigerador entre 1ª i 2ª fase H-303-1 1 1.900 

Injector d’aire entre 2ª i 3ª fase H-303-2 1 900 

Refrigerador de cascada H-305-1 1 12.000 

Bomba d’aigua de refrigeració P-305-1 1 1.750 
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Eliminador de boira V-304-1 1 7.200 

Reactor anular de pel·lícula 
descendent 

V-401-1 A 1 245.100 

Separador de òleum V-401-2 A 1 2.000 

Cicló V-402-1 1 12.500 

Bomba de recirculació P-402-1 1 2.100 

Intercanviador de calor H-402-1 A 1 4.500 

Transmissor de nivell del cicló LT-402-1 1 2.050 

Bomba de descàrrega P-403-1 1 1.800 

Tanc d’alimentació de 
emergència V-404-1 1 16.200 

Bomba centrífuga d’alimentació P-404-1 1 1.750 

Intercanviador de calor de 
alimentació 

H-404-1 1 4.500 

Bomba d’aigua de refrigeració P-406-1 1 1.900 

Total 507.470 € 

 

 

Taula 31. Taula de tractament de gassos 

Tractament de gasos 

Concepte Codi Quantitat Preu€) 

Columna de absorció SO3 V-701-1 1 19.400 

Tanc de absorció SO3 V-701-2 1 21.200 

Bomba de recirculació de àcid 
sulfúric 

P-701-1 1 2.550 

Intercanviador de calor H-701-1 1 4.500 

Precipitador electrostàtic V-803-1 1 37.800 

Bomba de descarrega d’àcid P-803-1 1 1.970 

Transformador/rectificador SP-803-1 1 1.000 

Depurador de SO2 V-804-1 1 17.240 

Bomba de recirculació P-804-1 1 1.850 

Tanc de reciclat V-804-2 1 20.300 

Total 127.810 € 
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Taula 32. Taula de unitat de neutralització 

Unitat de neutralització 

Concepte Codi Quantitat Preu (€) 

Bomba de mesclat P-501-1 1 45.670 

Bomba de recirculació P-501-2 1 21.200 

Intercanviador de calor H-501-1 1 4.600 

Bomba centrífuga multi-etapa P-503-1&2 2 4.600 

Bomba centrífuga multi-etapa P-504-1 1 2.350 

Tanc V-505-1&2 2 32.400 

Bomba de solució amortiguadora P-505-1 1 2.100 

Bomba centrífuga P-506-1 1 2.050 

Total 114.970 € 

 

 

Taula 33. Taula de unitat d’atomització 

 

Unitat d’ atomització 

Concepte Codi Quantitat Preu (€) 

Pesador mecànic  5 10.000 

Bomba dossificadora  4 12.400 

Tanc mesclador  1 21.800 

Vas de digestió  1 16.200 

Filtres  1 kit 700 

Bomba de baixa pressió  2 40.800 

Bomba d’ alta pressió  1 33.400 

Torre d’atomització de 
Chemithon 

 1 310.890 

Boquilla d’alta pressió  1 kit 15.600 

Cicló  2 25.000 

Generador de gas calent  1 31.200 

Depurador de gasos  1 19.460 

Condensador  1 6.000 

Bomba centrífuga  3 2.100 

Total 545.550 € 
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Taula 34. Taula d’equip addicional 

Equip addicional 

Concepte Codi Quantitat Preu (€) 

Tolba d’elevació por aire  1 41.500 

Tamís vibratori  1 15.600 

Mesclador rotatori  1 21.900 

Dosificador de perfum  1 5.400 

Sitges  5 55.500 

Depòsit de sofre  1 21.500 

Tanc d’emmagatzematge  3 63.000 

Total 224.400 € 

 

Cost total d’equips i aparells:    1.520.200 € 

 

9.2.1.2 Instal·lacions 

Taula 35. Instal·lacions 

Instal·lacions 

Concepte Preu (€) 

Instal·lació de aigua 61.300 

Instal·lació de gas natural 59.800 

Instal·lació elèctrica 128.200 

Instal·lació de manutenció 135.000 

Instal·lació contra-incendis 25.400 

Total 409.700 € 

 

Cost total de instal·lacions:     409.700 € 

 

9.2.1.3. Instrumentació i controls 

 

Cost total de instrumentació i controls:   209.700 € 

 

9.2.1.4. Parcel·la 

 



 Fabricació d’ un detergent en pols 

 - 139 - 

S’adquireix una parcel·la de 5100 m2. El preu del metre quadrat és de 175 €/m2. 

 

Cost parcel·la de 5100 m2:     892.500 € 

 

9.2.1.5. Obra civil 

 

La planta tindrà 2600 m2 construïts. 

Taula 36. Obra civil 

Obra civil 

Concepte Preu (€) 

Clavegueram 13.000 

Sòl 175.000 

Construcció 270.600 

Acabats 90.000 

Total 668.600 € 

 

Cost obra civil:       668.600 € 

 

9.2.1.6. Total costos directes 

Taula 37. Costos directes. 

Costos directes 

Equips i aparells 1.520.200 € 

Instal·lacions 409.700 € 

Instrumentació i controls 209.700 € 

Parcel·la 892.500 € 

Obra civil 668.600 € 

Total 3.700.700 € 
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9.2.2. COSTOS INDIRECTES 

Taula 38. Costos indirectes 

Costos indirectes 

Concepte Cost (€) 

Enginyeria i supervisió 177.290 

Costos de construcció 212.748 

Eventualitats 196.792 

Total 586.830 € 

 

9.2.3. TOTAL CAPITAL FIXINVERTIT 

 

És la suma dels costos directes més els indirectes. 

 

Capital fix invertit:    3.700.700 + 586.830 = 4.287.530 € 
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9.3.  COST DEL PRODUCTE 
 

Costos expressats en base anual 

 

9.3.1. COSTOS DIRECTES DE PRODUCCIÓ 

 

9.3.1.1. Matèries primes 

 

Se considera el consum anual com el consum de 355 dies, ja que la planta ha de 
tancar 10 dies al any per als treballs de manteniment i reparació. 

Taula 39. Matèries primes 

 

Matèria prima Consum anual 
(kTm) 

Preu (€/Tm) Cost anual(€) 

Dodecilbenzè 10,995 365,2 4.015.374 

Sofre 1,530 300,5 459.765 

Sosa càustica 1,758 480,8 845.247 

Tripolifosfat sòdic 36.991 158,3 5.855.676 

Silicat sòdic 7,398 5,8 42.909 

Carbonat sòdic 12,330 6,1 75.213 

Blanquejador òptic 0,247 112,2 27.714 

Colorant 0,013 15 (€/kg) 195.000 

Carboximetilcel·lulosa 
sòdica 

1,480 121 179.080 

Sulfat sòdic 18,496 120,5 2.228.768 

Alcohol gras polietoxilat 3,70 545 2.016.500 

Perborat sòdic 16,647 93,4 1.554.830 

Perfum 0,124 10 (€/kg) 1.240.000 

Total 
18.736.076 
€ 

 

Cost anual de matèries primes:     18.736.076 € 
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9.3.1.2. Energia 

 

Es realitza un càlcul global de l'energia anual consumida. En aquest càlcul 
s'inclou l'aigua utilitzada en tots els processos (tant de dilució com de 
refrigeració), el combustible gastat en la torre d'atomització, l'energia elèctrica, 
etc.  

 

Cost anual de energia:      1.402.375 € 

9.3.1.3. Mà d’obra 

 

La planta està altament automatitzada. Es realitzen tres torns de 8 hores per als 
operaris, mentre que el personal administratiu i els tècnics tenen un. Sempre ha 
d'haver una persona qualificada de guàrdia.  

Taula 40. Personal contractat 

 

Personal contractat Salari (€/mes) 

Enginyers Industrials o Químics (3) 2100 

Enginyers Tècnics Industrials (6) 1517 

Personal de laboratori (3) 1021 

Personal administratiu (4) 1050 

Operaris (20) 992 

Comercials (4) 1983 

Serveis de neteja (6) 875 

Manteniment (4) 1400 

 

Cost anual mà d’obra:     735.444 € 

9.3.1.4. Manteniment i reparacions 

 

La planta requereix un manteniment periòdic (revisió de bombes, engranatges, 
instal·lacions elèctrica i d'aigua, etc.). Les avaries lleus poden ser reparades 
durant els deu dies que es para la producció per a aquest efecte. La despesa de 
reparacions és un paràmetre aleatori. Es considera aquesta despesa d'un 10% 
del capital fix invertit.  

 

Cost anual de manteniment i reparacions:   428.753 € 
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9.3.1.5. Patents i royalties 

 

La composició del detergent en pols produïda en la planta es basa en la patent 
ES 2.163.606, el que representa una despesa anual del 4% del cost del 
producte. 

 

Cost anual de patents i royalties:   852.106 € 

 

9.3.1.6. Total costos directes de producció 

Taula 41. Costos directes de producció 

 

Costos directes de producció (anuals) 

Matèries primes 18.736.076 € 

Energia 1.402.375 € 

Mano de obra 735.444 € 

Manteniment i reparacions 428.753 € 

Patents i royalties 852.106 € 

Total 22.154.754 € 

 

 

9.3.2.  COSTOS FIXOS 

 

9.3.2.1. Depreciació 

 

La depreciació de la maquinària i dels equips representa un 10% del capital 
invertit per a tal efecte. La depreciació del local i de les instal·lacions representen 
un 3% anual del seu cost inicial. 

 

Cost anual per depreciació:      184.369 € 
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9.3.2.2. Taxes locals 

Cost anual de les taxes:     83125 € 

 

9.3.2.3. Assegurances 

Cost anual de les assegurances:     41563 € 

 

9.3.2.4. Total costos fixes 

Taula 42. Costos fixos anuals 

Costos fixes (anuals) 

Depreciació 184.369 € 

Taxes locals 83125 € 

Assegurances 41563 € 

Total 309.057 € 

 

9.3.3. GASTOS GENERALS 

 

9.3.3.1. Costos administratius 

 

S’inclouen despeses de comunicacions (telèfon, fax, Internet, etc.), i el material 
de oficina. 

 

Cost anual administratiu:     200.467 € 

 

9.3.3.2. Distribució i venta 

 

S'inclouen totes les despeses relacionades amb la venda del producte i amb el 
transport. També s'inclou el cost de la publicitat per a donar a conèixer el 
producte. 

Cost anual de distribució i venta:    1.052.475 € 
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9.3.3.3. Investigació i desenvolupament 

 

S’investiga en el laboratori amb el fi d’obtenir millores del producte, o inclòs, se 
prova amb noves formulacions. 

 

Cost anual de investigació i desenvolupament:   1.150.000 € 

 

9.3.3.4. Financiació 

 

Part del capital invertit ha estat financiat, per el que els interessos anuals 
representen el 10% del capital. 

 

Interessos anuals:       428.753€ 

 

9.3.3.5. Total despeses generals 

Taula 43.Despeses generals anuals. 

Despeses generals (anuals) 

Administratius 200.467 € 

Distribució i venta 1.052.475 € 

Investigació i desenvolupament 1.150.000 € 

Interessos financiació 428.753 € 

Total 2.700.709 € 

 

 

9.3.4.  TOTAL COST ANUAL DE PRODUCTE 

 

És la suma dels costo directes de producció, dels costos fixes i dels costos 
generals. 

 

Total cost anual producte:                  25.164.520 € 
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9.4. INGRESOS I BENEFICIS 
 

9.4.1. PRODUCCIÓ DE LA PLANTA 

 

La planta produeix 14.472,58 kg/h de detergent en pols. Es considera que la 
planta roman en funcionament durant 355 dies a l'any, ja que s'han considerat 
deu dies per a tasques de manteniment i reparació. 

 

La planta produirà anualment: 

 

24 h 355 dias 1 Tm
14.472,58 Kg/h 123.306,38 Tm/año

1 dia 1 año 1000 kg
× × × =  

 

 

9.4.2. INGRESOS 

 

El producte s’empaqueta en formats de 4,5 kg de detergent en pols. Aleshores se 
produeixen anualment les següents unitats de venta: 

 

1000 kg 1 paquete
123.306,38 Tm 27.401.417

1 Tm 4,5 kg
× × =  

 

El preu de venta de cada paquet de detergent en pols als grans magatzems o 
centres comercials, es de 2,8 euros (incluido I.V.A.), ja que la venta se realitza al 
per major, i no directament al consumidor. 

 

Ingressos anuals:       76.723.967 € 
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9.4.3. BENEFICI BRUT 

 

El beneficio brut es la diferència entre els ingressos i el cost total del producte. 

 

Benefici brut = 76.723.967 € – 25.164.520  €= 51.559.447 € 

 

Benefici brut anual:     51.559.447 € 

 

9.4.4. AMORTITZACIÓ 

 

La planta es pretén amortitzar en 15 anys. El capital fix invertit puja a 
4.287.530€. Aleshores, s’ ha d’ amortitzar cada any: 

 

Amortització anual:      285.835 € 

 

 

9.4.5. IMPOSTOS 

 

S'ha de pagar a la Hisenda de l'Estat o al municipi de Saragossa, segons 
correspongui, la següent llista d'impostos:  

• Impost d'Activitats Econòmiques (I.A.I.).  

• Impost de Béns Immobles (I.B.I.), ja que l'edifici és propi.  

• Impost sobre societats, a pagar segons els beneficis declarats.  

• Impost sobre la Renda de Persones Físiques (I.R.P.F.).  

• Impost general sobre el valor afegit (I.V. A.), considerat d'un 16% sobre 
les vendes realitzades.  

• Impost d'utilització de voreres (V.A.D.O.). -Altres impostos. 

Impostos anuals:      20.274.356 € 
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9.4.6. BENEFICI NET 

 

El benefici net s’obté al restar el benefici brut els impostos i la amortització 
acordada. 

 

Beneficio net =51.559.447€ - 20.274.356 €  = 31.285.090 € 

 

Beneficio net anual:    31.285.090 € 

9.5. PRESSUPOST 
Taula 44. Pressupost final. 

Capital fix invertit 4.287.530 € 

Amortitzat en 15 anys 

Cost anual del producte 25.164.520 € 

Beneficio net anual 31.285.090  € 
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