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H.1- Introducció 

 
En aquest annex s’explica com s’ha efectuat l’estudi, la simulació i el disseny del 

reactor d’hidrogenació. Els càlculs necessaris s’han realitzat amb el programa informàtic 

Polymath 5.1. ja que (com s’ha dit anteriorment) el simulador Hysys donava problemes. 

L’estudi del reactor inclou diversos casos: CSTR (Continuous Stirred Tank 

Reactor) , PF (Plug Flow), isotèrmic i adiabàtic. 

 A la hora de fer els balanços es consideraran els triglicèrids de l’àcid linoleic, 

oleic, elàidic i esteàric.  

 

H.2- Procediment 

 
 A l’hora de fer els càlculs s’ha de tenir en compte que la resolució d’un reactor 

de tipus CSTR implica un problema matemàtic d’equacions no lineals mentre que la 

resolució d’un reactor de tipus PF implica un problema matemàtic d’equacions diferencials 

ordinàries. 

 La diferència entre un cas isotèrmic i un cas adiabàtic només comporta canviar 

certes equacions (diferencials i explícites) però no canvia el tipus de problema matemàtic. 

 Les constants cinètiques utilitzades s’agafen d’un cas semblant d’hidrogenació 

d’oli de gira-sol en condicions supercrítiques. Aquestes dades es recullen a continuació a la 

taula H.1 [1]. 

 

ki=exp (A-B/T) A B (K) ki a 444 K ki a 490 K 

k1 [mol-0,5·m4,5·kg-1·s-1] 0,479 4317 1,004·10-4 2,69·10-4

k2 [mol-0,5·m4,5·kg-1·s-1] - - 2,930·10-6 - 

k3 [mol-1·m6·kg-1·s-1] 57,220 31964 0,277·10-5 2,38·10-4

k4 [mol-1·m6·kg-1·s-1] 26,510 17902 0,277·10-5 3,677·10-5

k5 [mol-0,5·m4,5·kg-1·s-1] 1,346 4205 3,469·10-4 7,391·10-4

k6 [mol-0,5·m4,5·kg-1·s-1] -6,513 - 1,456·10-3 - 

 

Taula H.1- Dades cinètiques d’hidrogenació d’oli de gira-sol. [1] 
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 L’esquema de reaccions per les constants anteriors és el següent: 

 

Trilinoleat + 3·H2   Trioleat  k1, ∆H1

Trilinoleat + 3·H2   Trielaidat  k2, ∆H2

Trioleat     Trielaidat  k5/k6

Trioleat + 3·H2   Triestearat k3, ∆H3

Trielaidat + 3·H2   Triestearat k4, ∆H4

 

 

H.2.1- Reactor CSTR adiabàtic 

 

S’ha de resoldre el corresponent sistema d’equacions no lineals. Les equacions que 

s’introdueixen en el programa es mostren a continuació. Moltes d’aquestes equacions 

(explicit equations) es van canviant segons el cas que es vulgui resoldre. Per exemple si es 

vol canviar la temperatura s’haurà de canviar la explicit equation que fa referència a la 

temperatura. 

 
Nonlinear equations  
  [1] f(cl) = q1*(cl-cl0)-rl*w = 0 
  [2] f(co) = q1*(co-co0)-ro*w = 0 
  [3] f(ce) = q1*(ce-ce0)-re*w = 0 
  [4] f(cs) = q1*(cs-cs0)-rs*w = 0 
  [5] f(ch) = q1*(ch-ch0)-rh*w = 0 
 [6] f(Tf) = Hl*(-k1*cl*ch^(1/2))+Hl*(-k2*cl*ch^(1/2))+Ho*(-k3*co*ch)+He*(-k4*ce*ch) +( (Fsol+Fh)*Cp*(Tf-T) )/w= 0 

 
Explicit equations  
  [1] T = 186+27315e-2 
  [2] Ea5 = 3496205e-2 
  [3] Ea6 = 6972e-2 
  [4] A03 = 255e+23 
  [5] A04 = 117e+10 
  [6] cl0 = 2929089e-7 
  [7] co0 = 812782e-7 
  [8] ce0 = 0 
  [9] cs0 = 212452e-7 

[10] ch0 = 25973211e-7 
  [11] cln0 = 43371e-7 

[12] cp0 = 328464e-7 
  [13] w = 10 
  [14] q = 71871847e-2 
  [15] dens = 1896 
  [16] Ea1 = 3589243e-2 
  [17] A01 = 581e-2 
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  [18] Ea3 = 26576148e-2 
  [19] Ea4 = 14884439e-2 
  [20] R = 831434e-5 
  [21] k1 = A01*exp(-Ea1/(R*T)) 
  [22] thau = (w/q)*3600 
  [23] coli0 = cl0+co0+ce0+cs0+cln0+cp0 
  [24] coli = cl+co+ce+cs+cln0+cp0 
  [25] xl0 = cl0/coli0 
  [26] xo0 = co0/coli0 
  [27] xe0 = ce0/coli0 
  [28] xs0 = cs0/coli0 
  [29] xp0 = cp0/coli0 
  [30] xln0 = cln0/coli0 
  [31] IV0 = 130 

[33] xo = co/coli 
  [34] xe = ce/coli 
  [35] xs = cs/coli 
  [36] xp = cp0/coli 
  [37] xln = cln0/coli 
  [38] PM = xl*8794e-1+xo*8855e-1+xe*8855e-1+xs*8915e-1+xp*8073e-1+xln*8734e-1 

[39] IVf = IV0-((ch0-ch)*25381e-2*100)/(coli*PM) 
  [40] k2 = k1/4 
  [41] k3 = A03*exp(-Ea3/(R*T)) 
  [42] k4 = A04*exp(-Ea4/(R*T)) 
  [43] A05 = 1383e-2 
  [44] A06 = 534e-5 
  [45] rl = -k1*cl*ch^(1/2)-k2*cl*ch^(1/2) 
  [46] rs = k3*co*ch+k4*ce*ch 
  [47] rh = -3*k1*cl*ch^(1/2)-3*k2*cl*ch^(1/2)-3*k3*co*ch-3*k4*ce*ch 
  [48] k5 = A05*exp(-Ea5/(R*T)) 
  [49] k6 = A06*exp(-Ea6/(R*T)) 
  [50] ro = k1*cl*ch^(1/2)-k5*co*ch^(1/2)+k6*ce*ch^(1/2)-k3*co*ch 
  [51] re = k2*cl*ch^(1/2)+k5*co*ch^(1/2)-k6*ce*ch^(1/2)-k4*ce*ch 
  [52] cmoli = (cl+co+ce+cs+cln0+cp0)*PM 
  [53] xml = (cl*8794e-1)/cmoli 
  [54] xmo = (co*8855e-1)/cmoli 
  [55] xme = (ce*8855e-1)/cmoli 
  [56] xms = (cs*8915e-1)/cmoli 
  [57] xmp = (cp0*8073e-1)/cmoli 
  [58] xmln = (cln0*8734e-1)/cmoli 
  [59] q1 = q/dens 

[56] Hl = -254 
  [57] Ho = -123 
  [58] He = -120 
  [59] A1 = 34668e-3 
  [60] B1 = 70293e-6 
  [61] C1 = 16530e-8 
  [62] D1 = -176675e-12 
  [63] E1 = 49313e-15 
  [64] A2 = 25399e-3 
  [65] B2 = 20178e-6 
  [66] C2 = -38549e-9 
  [67] D2 = 3188e-11 
  [68] E2 = -87585e-16 

[69] Cp = (9e-1*(A1+B1*T0+C1*T0^2+D1*T0^3+E1*T0^4+2e-2)+1e-1*(A2+B2*T0+C2*T0^2+D2*T0^3+E2*T0^4))/1000 
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Les equacions no lineals que es fan servir són les típiques del balanç de matèria 

d’un CSTR [2]. 

 

 

( ) WrCCQ linoleiclinoleiclinoleic ·· 0 =−     ( )  1.H

 

( ) WrCCQ oleicoleicoleic ·· 0 =−      ( )  2.H

 

( ) WrCCQ elaidicelaidicelaidic ·· 0 =−      ( )  3.H

 

( ) WrCCQ estearicestearicestearic ·· 0 =−     ( )  4.H

 

( ) WrCCQ hidrogenhidrogenhidrogen ·· 0 =−     ( )  5.H

 
 
Al estar estudiant el cas adiabàtic s’ha de fer un balanç d’energia del sistema [3]: 
 
 

( ) ( ) ( ) 0····4·4··3·3
2/1··2·2

2/1··1·1 =∆++−∆+−∆+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−∆+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−∆ THFsolventF

W
pC

HCECkHHCOCkHHCLCkHHCLCkH   ( )6.H

 

 

 Q és el cabal volumètric en m3·s-1, Cx és la concentració de cada component en 

mol·m-3, Cx0 és la concentració inicial de cada component en mol·m-3, rx és la velocitat de 

reacció de cada component en mol·s-1·(kg catalitzador)-1 i W és la massa de catalitzador en 

kg. ∆Hx és el calor d’hidrogenació en kJ·mol-1, ki és la constant cinètica de la taula H.1, Cp 

és la capacitat calorífica en kJ·mol-1·ºC-1 i Fx és el flux molar en mol·s-1. A més, els 

subíndexs fan referència a cadascuna de les hidrogenacions implicades en el procés. 

 

 

Es considera que la capacitat calorífica és una mitjana ponderada de la capacitat 

calorífica de l’hidrogen i del solvent (DME). 
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Els calors d’hidrogenació s’obtenen  segons VELDSINK et al. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.1- Calors d’hidrogenació dels triglicèrids. 

 

A continuació es comenten algunes dades d’especial interès: 

 

Les constants cinètiques ki es calculen amb el model d’Arrhenius: 

 

TR
E

iTi

ai

eAk ·
0, ·

−
=        ( )7.H

 

A0i és el coeficient pre-exponencial i amb les mateixes unitats que ki, Eai és 

l’energia d’activació en J·mol-1 i, R és la constant dels gasos que val 8,31 J·ºK-1·mol-1 i T 

la temperatura a la que es vol calcular la constant en ºK. 

 

Per determinar el temps espacial s’utilitza la següent expressió: 

 

'Q
W

=τ         ( )8.H

 

W és la massa de catalitzador en kg i Q’ és el cabal màssic total en kg·s-1.  
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A l’hora de calcular l’índex de iode final de la mescla es fa servir la fórmula 

següent: 

 

( )
olioli

iodehh
f PMC

PMCC
IVIV

·
100··0

0
−

−=     ( )  9.H

 

IV0 és l’índex de iode inicial, Cho és la concentració d’hidrogen inicial en mol·m-3, 

Ch és la concentració d’hidrogen en mol·m-3, PMiode el pes atòmic del iode, Coli la 

concentració de l’oli en mol·m-3 i PMoli el pes molecular de l’oli. L’índex de iode són els 

grams de iode per cada 100 grams d’oli. 

 

 

El valor de les velocitats de formació de cada component es calculen segons: 

 
2/1

2
2/1

1 ···· HLHLL CCkCCkr −−=      ( )  10.H

 

HOHEHOHLO CCkCCkCCkCCkr ········ 3
2/1

6
2/1

5
2/1

1 −+−=    ( )11.H

 

HEHEHOHLE CCkCCkCCkCCkr ········ 4
2/1

6
2/1

5
2/1

2 −−+=    ( )12.H

HEHOS CCkCCkr ···· 43 +=      ( ) 13.H

 

 

HEHOHLHLH CCkCCkCCkCCkr ···3···3···3···3 43
2/1

2
2/1

1 −−−−=   ( )14.H

 

 

Tots els paràmetres que apareixen en les equacions anteriors són coneguts. Els 

subíndexs fan referència a cada component. L és el linoleic, H és l’hidrogen, O és l’oleic, E 

és l’elàidic i S és l’esteàric. 
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Un altre càlcul important és el de la capacitat calorífica de la mescla. Per fer aquest 

càlcul se suposa que la mescla està formada només per hidrogen (10%) i solvent (DME, 

90%) ja que són els components majoritaris. S’aplica l’expressió que hi ha a continuació: 

 

hidrogenpsolventpmesclap CCC ,,, ·1,0·9,0 +=      ( )15.H

 

 

Per determinar les capacitats calorífiques a pressió constant dels dos components es 

fa servir la correlació empírica que es mostra a continuació [5]. 

 

 

 

Pel solvent (DME) l’expressió que es fa servir és la següent: 

 
4

1
3

1
2

111
*

, ···· TETDTCTBAC DMEp ++++=     ( )16.H

 

 

T és la temperatura en K i els coeficients A1, B1, C1, D1 i E1 es troben a la taula 

H.2. La Cp té unitats de J·mol-1·K-1. 

 

 

DME 

A1 34,668 

B1 7,0293·10-2

C1 1,6530·10-4

D1 -1,7675·10-7

E1 4,9313·10-11

 

 

Taula H.2- Constants pel càlcul de la capacitat calorífica del DME. 
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En el cas de l’hidrogen es fa servir la mateixa expressió. 

 
4

2
3

2
2

222
*

, ···· TETDTCTBAC Hp ++++=     ( )17.H

 

Els coeficients per aquest cas estan a continuació a la taula H.3 

 

Hidrogen 

A2 25,399 

B2 2,0178·10-2

C2 -3,8549·10-5

D2 3,1880·10-8

E2 -8,7585·10-12

 

Taula H.3- Constants pel càlcul de la capacitat calorífica de l’hidrogen 

 

A més a més, a l’hora de calcular les capacitats calorífiques s’ha de tenir en compte 

la discrepància. Per tant, la capacitat calorífica final vindrà definida per la següent 

expressió [6]. 

 

 

ppp CCC ∆+= *        ( )  18.H

 

 

Cp
* és la capacitat calorífica calculada anteriorment sense tenir en compte la 

discrepància per l’efecte de la pressió i ∆Cp és l’increment de la capacitat calorífica al tenir 

en compte la discrepància. El valor d’aquest increment es pot obtenir de la figura H.2. en 

cal·mol-1K-1. 
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Figura H.2- Discrepàncies de la capacitat calorífica. [6] 

 

 

H.2.2- Reactor CSTR isotèrmic 

 

Es tracta també d’un sistema d’equacions no lineals. Les equacions que 

s’introdueixen en el programa són les següents: 
 
Nonlinear equations  
  [1] f(cl) = q1*(cl-cl0)-rl*w = 0 
  [2] f(co) = q1*(co-co0)-ro*w = 0 
  [3] f(ce) = q1*(ce-ce0)-re*w = 0 
  [4] f(cs) = q1*(cs-cs0)-rs*w = 0 
  [5] f(ch) = q1*(ch-ch0)-rh*w = 0 
 Explicit equations  
  [1] T = 48815e-2 
  [2] Ea5 = 3496205e-2 
  [3] Ea6 = 6972e-2 
  [4] A03 = 255e+23 
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  [5] A04 = 117e+10 
  [6] cl0 = 2929089e-7 
  [7] co0 = 812782e-7 
  [8] ce0 = 0 
  [9] cs0 = 212452e-7 
  [10] ch0 = 25973211e-7 
  [11] cln0 = 43371e-7 
  [12] cp0 = 328464e-7 
  [13] w = 226000 
  [14] q = 71871847e-2 
  [15] q1 = 32999e-2 
  [16] Ea1 = 3589243e-2 
  [17] A01 = 581e-2 
  [18] Ea3 = 26576148e-2 
  [19] Ea4 = 14884439e-2 
  [20] R = 831434e-5 
  [21] k1 = A01*exp(-Ea1/(R*T)) 
  [22] thau = (w/q)*3600 
  [23] coli0 = cl0+co0+ce0+cs0+cln0+cp0 
  [24] coli = cl+co+ce+cs+cln0+cp0 
  [25] xl0 = cl0/coli0 
  [26] xo0 = co0/coli0 
  [27] xe0 = ce0/coli0 
  [28] xs0 = cs0/coli0 
  [29] xp0 = cp0/coli0 
  [30] xln0 = cln0/coli0 
  [31] IV0 = 130 
  [32] xl = cl/coli 
  [33] xo = co/coli 
  [34] xe = ce/coli 
  [35] xs = cs/coli 
  [36] xp = cp0/coli 
  [37] xln = cln0/coli 
  [38] PM = xl*8794e-1+xo*8855e-1+xe*8855e-1+xs*8915e-1+xp*8073e-1+xln*8734e-1 
  [39] IVf = IV0-((ch0-ch)*25381e-2*100)/(coli*PM) 
  [40] k2 = k1/4 
  [41] k3 = A03*exp(-Ea3/(R*T)) 
  [42] k4 = A04*exp(-Ea4/(R*T)) 
  [43] A05 = 1383e-2 
  [44] A06 = 534e-5 
  [45] rl = -k1*cl*ch^(1/2)-k2*cl*ch^(1/2) 
  [46] rs = k3*co*ch+k4*ce*ch 
  [47] rh = -3*k1*cl*ch^(1/2)-3*k2*cl*ch^(1/2)-3*k3*co*ch-3*k4*ce*ch 
  [48] k5 = A05*exp(-Ea5/(R*T)) 
  [49] k6 = A06*exp(-Ea6/(R*T)) 
  [50] ro = k1*cl*ch^(1/2)-k5*co*ch^(1/2)+k6*ce*ch^(1/2)-k3*co*ch 
  [51] re = k2*cl*ch^(1/2)+k5*co*ch^(1/2)-k6*ce*ch^(1/2)-k4*ce*ch 
  [52] cmoli = (cl+co+ce+cs+cln0+cp0)*PM 
  [53] xml = (cl*8794e-1)/cmoli 
  [54] xmo = (co*8855e-1)/cmoli 
  [55] xme = (ce*8855e-1)/cmoli 
  [56] xms = (cs*8915e-1)/cmoli 
  [57] xmp = (cp0*8073e-1)/cmoli 
  [58] xmln = (cln0*8734e-1)/cmoli 

 

 Les equacions ja s’han comentat en el punt anterior. 
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H.2.3- Reactor PF adiabàtic 

 

S’ha de resoldre un sistema d’equacions diferencials ordinàries. Les equacions que 

s’introdueixen en el programa es troben a continuació:  

 
Differential equations as entered by the user 

[1] d(Fl)/d(w) = rl 
[2] d(Fo)/d(w) = ro 
[3] d(Fe)/d(w) = re 
[4] d(Fs)/d(w) = rs 
[5] d(Fh)/d(w) = rh 
[6] d(T)/d(w) = (Hl*(-k1*cl*ch^(1/2))+Hl*(-k2*cl*ch^(1/2))+Ho*(-k3*co*ch)+He*(-k4*ce*ch))/(Cp*(Fsol+Fh)) 

 
Explicit equations as entered by the user 

[1] R = 831434e-5 
[2] v0 = 32999e-2 
[3] cl = Fl/v0 
[4] ch = Fh/v0 
[5] co = Fo/v0 
[6] Ea1 = 3589243e-2 
[7] A01 = 581e-2 
[8] Ea3 = 26576148e-2 
[9] Ea4 = 14884439e-2 
[10] Ea5 = 3496205e-2 
[11] k1 = A01*exp(-Ea1/(R*T)) 
[12] k2 = k1/4 
[13] A03 = 255e+23 
[14] A04 = 117e+10 
[15] A05 = 1383e-2 
[16] A06 = 534e-5 
[17] rl = -k1*cl*ch^(1/2)-k2*cl*ch^(1/2) 
[18] k3 = A03*exp(-Ea3/(R*T)) 
[19] k4 = A04*exp(-Ea4/(R*T)) 
[20] k5 = A05*exp(-Ea5/(R*T)) 
[21] Ea6 = 6972e-2 
[22] k6 = A06*exp(-Ea6/(R*T)) 
[23] Fln = 14312e-4 
[24] Fsol = 12850 
[25] Fp = 10839e-3 
[26] ce = Fe/v0 
[27] ro = k1*cl*ch^(1/2)-k5*co*ch^(1/2)+k6*ce*ch^(1/2)-k3*co*ch 
[28] re = k2*cl*ch^(1/2)+k5*co*ch^(1/2)-k6*ce*ch^(1/2)-k4*ce*ch 
[29] rs = k3*co*ch+k4*ce*ch 
[30] rh = -3*k1*cl*ch^(1/2)-3*k2*cl*ch^(1/2)-3*k3*co*ch-3*k4*ce*ch 
[31] Ft = Fl+Fo+Fe+Fs+Fh+Fp+Fln+Fsol 
[32] cs = Fs/v0 
[33] Fm = Fl*8794e-4+Fo*8855e-4+Fe*8855e-4+Fs*8915e-4+Fh*2e-3+Fp*8073e-4+Fln*8734e-+Fsol*4607e-5 
[34] cln = Fln/v0 
[35] Thau = (w/(Fm*1000))*3600 
[36] cp = Fp/v0 
[37] ch0 = 259732113094e-11 
[38] coli = cl+co+ce+cs+cln+cp 
[39] xln = cln/coli 
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[40] xp = cp/coli 
[41] xl = cl/coli 
[42] xo = co/coli 
[43] xe = ce/coli 
[44] xs = cs/coli 
[45] PM = xl*8794e-1+xo*8855e-1+xe*8855e-1+xs*8915e-1+xp*8073e-1+xln*8734e-1 
[46] cmoli = (cl+co+ce+cs+cln+cp)*PM 
[47] xml = (cl*8794e-1)/cmoli 
[48] xmo = (co*8855e-1)/cmoli 
[49] xme = (ce*8855e-1)/cmoli 
[50] xms = (cs*8915e-1)/cmoli 
[51] xmp = (cp*8073e-1)/cmoli 
[52] xmln = (cln*8734e-1)/cmoli 
[53] IV0 = 130 
[54] IVf = IV0-((ch0-ch)*25381e-2*100)/(coli*PM) 
[55] T0 = 150+27315e-2 
[56] Hl = -254 
[57] Ho = -123 
[58] He = -120 
[59] A1 = 34668e-3 
[60] B1 = 70293e-6 
[61] C1 = 16530e-8 
[62] D1 = -176675e-12 
[63] E1 = 49313e-15 
[64] A2 = 25399e-3 
[65] B2 = 20178e-6 
[66] C2 = -38549e-9 
[67] D2 = 3188e-11 
[68] E2 = -87585e-16 
[69] Cp = (9e-1*(A1+B1*T0+C1*T0^2+D1*T0^3+E1*T0^4+2e-2)+1e-1*(A2+B2*T0+C2*T0^2+D2*T0^3+E2*T0^4))/1000 
[70] dT = T-T0 
 

Les equacions diferencials ordinàries que s’utilitzen són les característiques del 

balanç de matèria d’un reactor PF [7]. 
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A més, com que s’està estudiant el cas adiabàtic s’ha de fer un balanç d’energia del 
sistema:  

 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( )Hsolventp

HEHOHLHL

FFC
CCkHCCkHCCkHCCkH

dW
dT

+
−∆+−∆+−∆+−∆

=
·

············ 4433
2/1

22
2/1

11    ( )24.H

 
 
 
Fx és el flux molar en mol·s-1 de cada component, W és la quantitat de catalitzador 

en kg i rx és la velocitat de cada component. ∆Hx és el calor de reacció en kJ·mol-1, ki és la 

constant cinètica de la taula H.1, Cp és la capacitat calorífica en kJ·mol-1·ºC-1 i Fx és el flux 

molar en mol·s-1. A més a més, els subíndexs fan referència a cadascuna de les reaccions 

implicades en el procés. 

 

 La resta d’equacions introduïdes ja s’han explicat anteriorment. 
 
 

H.2.4- Reactor PF isotèrmic 

 

És el mateix que el cas anterior però sense tenir en compte la temperatura per tant, 

s’introduiran les mateixes equacions excepte el balanç d’energia. 
 
 
Differential equations as entered by the user 

[1] d(Fl)/d(w) = rl 
[2] d(Fo)/d(w) = ro 
[3] d(Fe)/d(w) = re 
[4] d(Fs)/d(w) = rs 
[5] d(Fh)/d(w) = rh 

 
Explicit equations as entered by the user 

[1] v0 = 32999e-2 
[2] cl = Fl/v0 
[3] Ea6 = 6972e-2 
[4] ch = Fh/v0 
[5] co = Fo/v0 
[6] Ea1 = 3589243e-2 
[7] A01 = 581e-2 
[8] Ea3 = 26576148e-2 
[9] Ea4 = 14884439e-2 
[10] R = 831434e-5 
[11] T = 48815e-2 
[12] k1 = A01*exp(-Ea1/(R*T)) 
[13] A03 = 255e+23 
[14] A04 = 117e+10 
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[15] A05 = 1383e-2 
[16] A06 = 534e-5 
[17] k2 = k1/4 
[18] k3 = A03*exp(-Ea3/(R*T)) 
[19] k4 = A04*exp(-Ea4/(R*T)) 
[20] Ea5 = 3496205e-2 
[21] k6 = A06*exp(-Ea6/(R*T)) 
[22] k5 = A05*exp(-Ea5/(R*T)) 
[23] Fln = 14312e-4 
[24] Fsol = 12850 
[25] Fp = 10839e-3 
[26] ce = Fe/v0 
[27] rl = -k1*cl*ch^(1/2)-k2*cl*ch^(1/2) 
[28] ro = k1*cl*ch^(1/2)-k5*co*ch^(1/2)+k6*ce*ch^(1/2)-k3*co*ch 
[29] rs = k3*co*ch+k4*ce*ch 
[30] rh = -3*k1*cl*ch^(1/2)-3*k2*cl*ch^(1/2)-3*k3*co*ch-3*k4*ce*ch 
[31] Ft = Fl+Fo+Fe+Fs+Fh+Fp+Fln+Fsol 
[32] cs = Fs/v0 
[33] Fm = Fl*8794e-4+Fo*8855e-4+Fe*8855e-4+Fs*8915e-4+Fh*2e-3+Fp*8073e-4+Fln*8734e-+Fsol*4607e-5 
[34] cln = Fln/v0 
[35] Thau = (w/(Fm*1000))*3600 
[36] cp = Fp/v0 
[37] ch0 = 259732113094e-11 
[38] coli = cl+co+ce+cs+cln+cp 
[39] xln = cln/coli 
[40] xp = cp/coli 
[41] xl = cl/coli 
[42] xo = co/coli 
[43] xe = ce/coli 
[44] xs = cs/coli 
[45] PM = xl*8794e-1+xo*8855e-1+xe*8855e-1+xs*8915e-1+xp*8073e-1+xln*8734e-1 
[46] cmoli = (cl+co+ce+cs+cln+cp)*PM 
[47] xml = (cl*8794e-1)/cmoli 
[48] xmo = (co*8855e-1)/cmoli 
[49] xme = (ce*8855e-1)/cmoli 
[50] xms = (cs*8915e-1)/cmoli 
[51] xmp = (cp*8073e-1)/cmoli 
[52] xmln = (cln*8734e-1)/cmoli 
[53] IV0 = 130 
[54] IVf = IV0-((ch0-ch)*25381e-2*100)/(coli*PM) 
[55] re = k2*cl*ch^(1/2)+k5*co*ch^(1/2)-k6*ce*ch^(1/2)-k4*ce*ch 
[56] Hl = -254 
[57] Ho = -123 
[58] He = -120 
[59] A1 = 34668e-3 
[60] B1 = 70293e-6 
[61] C1 = 16530e-8 
[62] D1 = -176675e-12 
[63] E1 = 49313e-15 
[64] A2 = 25399e-3 
[65] B2 = 20178e-6 
[66] C2 = -38549e-9 
[67] D2 = 3188e-11 
[68] E2 = -87585e-16 
[69] T0 = 150+27315e-2 
[70] Cp = (9e-1*(A1+B1*T0+C1*T0^2+D1*T0^3+E1*T0^4+2e-2)+1e-1*(A2+B2*T0+C2*T0^2+D2*T0^3+E2*T0^4))/1000 
[71] dT = T-T0 
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H.3- Resultats 
  

A partir dels 4 casos explicats anteriorment es fan diverses simulacions per veure 

quin és el tipus de reactor que funciona millor i per veure quines són les millors condicions 

d’operació. 

 

A continuació es mostren uns gràfics i unes taules on es compara el reactor CSTR 

amb el reactor PF. La composició es dóna en fracció màssica de cada component. 

 

 

 

H.3.1- CSTR/PF a 180 ºC 
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0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

8090100110120130

IVf

Fr
ac

ci
ó 

m
às

si
ca

Linoleic (CSTR) Oleic (CSTR) Estearic (CSTR) Elaidic (CSTR)

Linoleic (PF) Oleic (PF) Estearic (PF) Elaidic (PF)

Saturats (CSTR) Saturats (PF)

 

 

 

Figura H.3- Comparativa CSTR / PF a 180 ºC. 
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CSTR 180 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats(*) 

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
120,1 0,566 0,254 0,051 0,049 0,100 
109,8 0,449 0,340 0,054 0,077 0,131 
100,4 0,344 0,414 0,058 0,098 0,156 
90,3 0,239 0,493 0,069 0,119 0,189 
79,9 0,141 0,552 0,093 0,135 0,228 

PF 180 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats(*) 
130 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 

119,9 0,564 0,248 0,051 0,057 0,107 
110,4 0,455 0,332 0,052 0,081 0,134 
100,4 0,341 0,421 0,055 0,104 0,158 
90,0 0,225 0,511 0,059 0,126 0,185 
79,9 0,115 0,593 0,066 0,146 0,212 

 

Taula H.4- Fraccions molars en funció de l’IV a 180ºC. 

 

(*) Es consideren com a saturats al gliceril triestearat i al gliceril trielaidat. 

 

H.3.2- CSTR/PF a 190 ºC 

 
Comparativa CSTR / P F a 190ºC
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Figura H.4- Comparativa CSTR / PF a 190 ºC. 
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CSTR 190 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
120,1 0,569 0,244 0,054 0,053 0,107 
110,0 0,459 0,315 0,061 0,084 0,145 
100,1 0,358 0,380 0,075 0,108 0,183 
89,8 0,262 0,433 0,099 0,126 0,225 
80,0 0,184 0,464 0,136 0,137 0,273 

PF 190 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
119,7 0,563 0,241 0,053 0,063 0,116 
110,4 0,459 0,312 0,057 0,091 0,148 
100,2 0,349 0,390 0,065 0,116 0,181 
90,0 0,241 0,464 0,076 0,139 0,215 
80,0 0,144 0,525 0,094 0,158 0,252 

 

Taula H.5- Fraccions molars en funció de l’IV a 190ºC. 

 

H.3.3- CSTR/PF a 200 ºC 
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Figura H.5- Comparativa CSTR / PF a 200 ºC. 
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CSTR 200 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
119,8 0,572 0,231 0,061 0,056 0,117 
110,3 0,480 0,278 0,079 0,084 0,163 
100,1 0,390 0,318 0,107 0,105 0,212 
89,9 0,310 0,345 0,147 0,119 0,265 
79,9 0,242 0,357 0,196 0,125 0,321 

PF 200 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
120,0 0,572 0,225 0,059 0,064 0,122 
109,8 0,467 0,284 0,072 0,097 0,169 
100,5 0,376 0,336 0,089 0,119 0,208 
90,1 0,280 0,386 0,114 0,139 0,254 
80,0 0,196 0,422 0,148 0,154 0,302 

 

Taula H.6- Fraccions molars en funció de l’IV a 200ºC. 

 

H.3.4- CSTR/PF a 215 ºC 
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Figura H.6- Comparativa CSTR / PF a 215 ºC. 
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CSTR 215 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
119,9 0,599 0,189 0,087 0,045 0,132 
109,9 0,527 0,196 0,131 0,066 0,197 
99,6 0,459 0,200 0,183 0,078 0,261 
90,0 0,400 0,200 0,237 0,084 0,321 
80,0 0,343 0,195 0,296 0,086 0,383 

PF 215 ºC 
IV xlinoleic xoleic xesteàric xelàidic xsaturats

130,0 0,680 0,190 0,050 0,000 0,050 
119,8 0,596 0,185 0,085 0,054 0,139 
110,3 0,522 0,196 0,121 0,081 0,203 
99,9 0,446 0,209 0,166 0,098 0,265 
89,9 0,378 0,219 0,215 0,108 0,323 
79,8 0,314 0,224 0,269 0,113 0,382 

 

Taula H.7- Fraccions molars en funció de l’IV a 215ºC. 

 

L’objectiu serà minimitzar la quantitat de gliceril trielaidat i dels esters d’àcids 

grassos saturats (gliceril triestearat). Aquests compostos són dolents ja que produeixen 

colesterol. 

 

 

H.4- Anàlisi dels resultats 
 

Els gràfics mostren que per fer més petita la quantitat de gliceril trielaidat és millor 

un reactor de mescla perfecta (CSTR). Tot i això s’escull un reactor tubular de flux pistó 

(PF) ja que la diferència de composició en elaidat és petita i a més, la composició en 

saturats (elaidat i estearat) és més petita en el cas del reactor PF. 

 

Per altra banda, és millor escollir un rector PF per motius pràctics perquè al 

treballar a elevades pressions (200 bar) és més còmode un reactor tubular que no pas un de 

mescla perfecta (els agitadors mecànics a altes pressions donen problemes). 
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Un cop fixat el tipus de reactor s’haurà d’analitzar si és millor que aquest treballi de 

manera adiabàtica o isotèrmica. Amb aquesta finalitat es fan diversos càlculs de les 

composicions dels esters fixant un cert índex de iode (IV=85, IV=90 i IV=95) amb l’ajuda 

del Polymath. 

 

Les margarines comercials tenen uns índexs de iode que oscil·len entre 80 i 100 

segons King [8]. A continuació a la figura H.7 es mostren els possibles índexs de iode 

d’aquestes margarines. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.7- Índexs de iode de les margarines. 

 

Per un índex de iode de 85 i condicions adiabàtiques s’obtenen els següents 

resultats per a una producció de 1000 tones/any: 

 

 

Adiabàtic i IV=85 
% esteàric % elàidic % saturats massa catalitzador (kg) T (ºC) ∆T adiabàtic (ºC) τ (s) 

9,03 15,84 24,88 424,7 180 16,5 2127 
10,97 15,85 26,82 357,8 185 16,1 1792 
13,42 15,48 28,89 296,5 190 15,6 1485 
16,31 14,74 31,05 242,0 195 15,0 1212 
19,57 13,66 33,23 194,8 200 14,3 976 
23,04 12,31 35,36 155,2 205 13,7 777 
26,47 10,77 37,24 122,7 210 13,0 613 
29,97 09,13 39,09 96,7 215 12,4 485 

 

Taula H.8- Resultats adiabàtic i IV=85. 
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Per un índex de iode de 85 i condicions isotèrmiques s’obtenen els següents 

resultats per a una producció de 1000 tones/any: 

 

 

 

Isotèrmic i IV=85 
% esteàric % elàidic % saturats massa catalitzador (kg) T (ºC) τ (s) 

6,19 13,60 19,80 584,9 180 2930 
7,05 14,35 21,40 508,1 185 2545 
8,39 14,86 23,26 433,7 190 2172 
10,35 15,02 25,37 362,1 195 1814 
12,99 14,73 27,72 295,0 200 1478 
16,29 13,94 30,22 234,8 205 1176 
20,07 12,68 32,75 183,5 210 919 
24,08 11,08 35,17 141,7 215 710 

 

Taula H.9- Resultats isotèrmic i IV=85. 

 

 

Per un índex de iode de 90 i condicions adiabàtiques s’obtenen els següents 

resultats per a una producció de 1000 tones/any: 

 

 

Adiabàtic i IV=90 
% esteàric % elàidic % saturats massa catalitzador (kg) T (ºC) ∆T adiabàtic (ºC) τ (s)

7,70 14,63 22,33 358,7 180 14,8 1797
9,19 14,83 24,02 307,3 185 14,5 1540
11,19 14,68 25,87 258,8 190 14,0 1296
13,68 14,17 27,85 214,1 195 13,5 1072
16,58 13,30 29,88 174,1 200 13,0 872
19,78 12,13 31,91 139,5 205 12,3 699
23,12 10,73 33,84 110,4 210 11,7 553
26,40 9,18 35,59 86,8 215 11,1 435

 

Taula H.10- Resultats adiabàtic i IV=90. 
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Per un índex de iode de 90 i condicions isotèrmiques s’obtenen els següents 

resultats per a una producció de 1000 tones/any: 

 

 

Isotèrmic i IV=90 
% esteàric % elàidic % saturats massa catalitzador (kg) T (ºC) τ (s) 

5,88 12,58 18,46 460,2 180 2305 
6,54 13,32 19,86 403,8 185 2023 
7,60 13,87 21,47 349,5 190 1751 
9,20 14,11 23,32 296,5 195 1485 
11,45 13,96 25,41 245,8 200 1231 
14,34 13,32 27,67 198,5 205 994 
17,76 12,24 30,00 156,8 210 785 
21,40 10,79 32,19 121,8 215 610 

 

Taula H.11- Resultats isotèrmic i IV=90. 

 

Per un índex de iode de 95 i condicions adiabàtiques s’obtenen els següents 

resultats per a una producció de 1000 tones/any: 

 

 

Adiabàtic i IV=95 
% esteàric % elàidic % saturats massa catalitzador (kg) T (ºC) ∆T adiabàtic (ºC) τ (s) 

6,76 13,28 20,04 298,7 180 13,1 1496 
7,85 13,63 21,47 259,4 185 12,8 1299 
9,39 13,68 23,07 221,7 190 12,4 1110 
11,43 13,39 24,82 185,9 195 12,0 931 
13,92 12,74 26,67 152,9 200 11,5 766 
16,78 11,76 28,55 123,4 205 11,0 618 
19,86 10,52 30,38 97,9 210 10,4 491 
22,97 9,09 32,06 76,8 215 9,8 385 

 

Taula H.12- Resultats adiabàtic i IV=95. 
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Per un índex de iode de 95 i condicions isotèrmiques s’obtenen els següents 

resultats per a una producció de 1000 tones/any: 

 

Isotèrmic i IV=95 
% esteàric % elàidic % saturats massa catalitzador (kg) T (ºC) τ (s) 

5,65 11,52 17,18 363,6 180 1821 
6,15 12,23 18,39 321,1 185 1608 
6,97 12,79 19,77 280,5 190 1405 
8,26 13,11 21,36 240,9 195 1207 
10,12 13,06 23,18 202,4 200 1014 
12,60 12,59 25,18 165,6 205 830 
15,61 11,67 27,28 132,2 210 662 
18,97 10,38 29,35 103,2 215 517 

 

Taula H.13- Resultats isotèrmic i IV=95. 

 

  

Si es representen gràficament tots aquests resultats, s’observa millor l’evolució de 

les composicions en funció de la temperatura. 

Evolució dels saturats amb la temperatura per IV=85
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Figura H.8- Evolució de les composicions en funció de T per un IV de 85. 
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Evolució dels saturats amb la temperatura per IV=90
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Figura H.9- Evolució de les composicions en funció de T per un IV de 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.10- Evolució de les composicions en funció de T per un IV de 95. 
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Figura H.11- Evolució de les composicions en funció de T per diversos IV. 

 

Observant les figures H.8, H.9, H.10 i H.11 es veu que a major índex de iode menys 

quantitat de gliceril trielaidat per tant, es fixa l’índex de iode final de l’oli hidrogenat en 95 

(valor correcte segons la figura H.7). 
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També es pot afirmar que és millor treballar a temperatures elevades ja que la 

quantitat d’elaidat és menor. S’ha de vigilar perquè el fet d’augmentar la temperatura 

implica un augment considerable de la quantitat d’estearat i per tant s’ha de buscar un 

equilibri entre un percentatge baix d’elàidic i un percentatge acceptable d’estearat. 

 

Un cop fixat l’índex de iode es pot treballar de manera adiabàtica o isotèrmica. El 

valor mínim d’elaidat s’aconsegueix amb les condicions de treball adiabàtiques tot i que hi 

ha molt poca diferència amb el cas isotèrmic. S’escullen condicions isotèrmiques ja que la 

suma de les composicions d’elaidat i estearat és menor i a més a més pel fet que el cas 

isotèrmic suposa la possibilitat de controlar en tot moment la temperatura. 

 

Finalment, el reactor serà de tipus PF i treballarà isotèrmicament a una temperatura 

de 215 ºC. La massa de catalitzador serà de 103,2 kg. i el temps espacial τ = 517 s. En 

aquestes condicions la composició en pes de l’oli de gira-sol a la sortida del reactor serà: 

 

 

Component Nom comú Composició % pes

Gliceril tripalmitat Tripalmitina 7 

Gliceril triestearat Triestearina 19 

Gliceril trioleat Trioleïna 22 

Gliceril trielaidat Trielaidina 10 

Gliceril trilinolenat Trilinolenina 1 

Gliceril trilinoleat Trilinoleina 41 

 

Taula H.14- Composició final de l’oli hidrogenat. 

 

A uéssim 

anviar les condicions de treball del reactor. Es representa l’índex de iode en funció de la 

velocit

 

 continuació es mostren dos gràfics que són útils en el cas que es volg

c

at espacial (WHSV) i el percentatge màssic d’elàidic en funció de la velocitat 

espacial.  
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Figura H.12- Índex de iode en funció de WHSV. 

 

Figura H.13- Percentatge d’elàidic en funció de WHSV. 
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H.5- Disseny 

Gràcies als càlculs anteriors, es pot fer el disseny del reactor. Les dades necessàries 

per començar a fer el disseny es troben a la taula que hi ha a continuació. 

 

 

Tipus de reactor T (ºC) P (bar) Massa catalitzador (kg) Temps espacial (s) 

PF isotèrmic 215 200 103,2 517 

 

Taula H.15- Dades del reactor. 

 

El reactor estarà format per una carcassa exterior i una sèrie de tubs interiors en 

ma de U. Per qüestions pràctiques de comoditat a la hora de buidar i netejar el reactor for

’ha decidit que el catalitzador anirà per fora dels tubs. El fluid d’intercanvi de calor serà 

aigua líquida saturad assarà a estat vapor. 

 la figura  H.14 es veu un possible croquis del reactor.  

 

Figura H.14- (a) Croquis del reactor d’hidrogenació.[9] 

] 

s

a a 150 ºC que en rebre energia del focus calent p

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 

    (b) Croquis del reactor d’hidrogenació.[10
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A la figura següent es veu un possible tall transversal dels tubs amb el catalitzador 

ra d’aquests. 

 

 

 

 

 

 

Figura H.15- Tall transversals dels tubs amb el catalitzador per fora. ] 

 

 

ètode Multitubular Reactor: Catalyst 

Outside Tub [12] 

 

nsitat del llit es pot calcular el volum del 

reactor ocup

 

fo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11

El disseny del reactor es realitzarà segons el m

es descrit per MISSEN al capítol 21. 

A partir de la massa de catalitzador i la de

at pel catalitzador: 

B
reactor

WV
ρ

=       

 

W és la massa de catalitzador en kg i ρB és la densitat del llit en kg·m-3. 

 

A contin et calcular la 

superfície lateral dels tubs, el volum dels tubs i la secció dels tubs. 

( )25.H  

uació se suposa una configuració dels tubs que perm
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( )26.H        LDS exttubslateral ··, π=

4
·· 2 LD

Vtubs
π

= ( )27.H  ext       

4
· 2

intD
Secciótubs

π
=

 

Dext és el diàmetre exterior dels tubs, L és la longitud dels tubs i Dint és el diàmetre 

interior dels tubs. 

 

Per calcular el nombre de tubs necessaris per mantenir el reactor en condicions 

isotèrmiques (temperatura constant) s’ha de fer un balanç d’energia com el que hi ha a 

continuació: 

 

NU ∆=∆ ∑ ····
.

,     

 

U és el coeficient global de calor en W·m-2·ºC-1, Nt és el nombre de tubs, Slateral,tubs 

la superf n ºC, Fi 

s el flux molar de cada component en mol·s-1 i ∆Hi és el calor d’hidrogenació de cada 

omponent en J·mol-1. 

metres són coneguts. 

 

( )28.H        

( )29.H  i
i

imtubslateralt HFTS

ície lateral dels tubs en m2, ∆Tm és l’increment de temperatura logarítmic e

é

c

Del balanç d’energia anterior només falta calcular el coeficient global de calor i 

l’increment de temperatura logarítmic. La resta de parà

El coeficient global de calor U es calcula amb la següents expressió: 

 

i

extDDint +
⎟
⎠

⎜
⎝     ( )  

w

ext
ext

s hDk

D
D

hU ··2

·ln
11

int

⎟
⎞

⎜
⎛

+=

itat tèrmica 

del material en W·m-1·ºC-1 i hi és el coeficient de pel·lícula intern en m2·ºC·W-1. 

30.H

 

hs és el coeficient de pel·lícula extern en m2·ºC·W-1, kw és la conductiv
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L’increment de temperatura logarítmic s’obté a partir de la fórmula següent: 

 

 

( ) ( )
( )
( )0

0

ln
chf

cfh
m

TT
T

TTTT
T

−
0

0

cfh

chf

T−
−−−

=∆

 

eratura final del fluid calent i Tc0 és la temperatura inicial del fluid fred. 

Totes les temperatures s’expressen en ºC. 

 

Dint= 0,02664 m 

 Dext= 0,03340 m 

 L= 3 m 

Slat= 0,31479 m2

inguts es mostren a continuació a la taula H.16 

 

      ( )31.H

 

Th0 és la temperatura inicial del fluid calent, Tcf és la temperatura final del fluid 

fred, Thf és la temp

S’escullen tubs d’una polsada Sch 40 de 3 metres de longitud: 

 

 

 Vtubs= 0,00167 m3 

 Secció = 0,00056 mtubs
2

 

Els resultats obt

U (W·m-2·ºC-1) Slateral,tubs (m2) ∆Tm (ºC) Fi (mol·s-1) −∆Hi (J·mol-1) Nt

0,01631 254000 

0,01631 254000 

0,00845 123000 
320 0,31479 35 

0,00408 120000 

3 

 

Taula H.16- Resultats del disseny del reactor. 

 

 



Pàg. 34                    Annex H 

Per necessitats d’intercanvi de calor amb tres tubs en forma de U (doble pas) és 

suficient per mantenir la temperatura constant a 215 ºC. Tot i això, és interessant col·locar 

més tu  hora) 

quan es vulgui canviar el catalitzador. Per tant, es col·locarà un feix de 25 tubs que ens 

asseguraran un bon refredament del catalitzador a l’hora de descarregar-lo. 

 

Per calcular el nombre de tubs necessaris per refredar la massa de catalitzador amb 

un temps acceptable (aproximadament 1 hora) s’ha de fer un balanç d’energia en estat 

transito i. El catalitzador es refredarà amb aigua a temperatura ambient. 

bs per poder refredar el reactor en un temps acceptable (aproximadament 1

r

 

( ) m
s

sssolenlll TAU
dt

dT
CWTTCmq ∆==−= ······ ,,

..
   ( )32.H  
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⎥
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( )33.H  
en,

⎟⎟
⎟
⎞

⎜
⎛ AU ·

⎠⎝ ll
⎜⎜
−=

m
K exp .

C·
      

 W,  és el cabal d’aigua en kg·s-1, Cl és la capacitat 

alorífica de l’aigua líquida en J·kg-1·ºC-1, Tl,en és la temperatura d’entrada de l’aigua en 

ºC, Tl,so e catalitzador en kg, 

s és la capacitat calorífica del catalitzador en J·kg-1·ºC-1, Ts és la temperatura del 

catalit c ·  , A és 

l’àrea d’intercanvi en m2 i ∆Tm és l’increment de tem logar

 

La carcassa del reacto etre s pèr càrreg  siguin 

acceptables i a més, deixi el suficient espai entre tubs pel catalitzador. Per determinar 

aquest àmetre es fa servir la figura H.16. 

( )34.H  

 
.
q  és el flux energètic en  lm

.

c

 és la temperatura de sortida de l’aigua en ºC, Ws és la massa d

C

zador en ºC, t és el temps en s, U és el coefi ient global de calor en W·m-2 ºC-1

peratura ítmic. 

r tindrà un diàm tal que le dues de a

di
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Figura H.16- Diàmetre de la carcassa en funció del nombre de tubs. [13] 

 

Amb un diàmetre de carcassa locar 

perfectament i les pèrdues de càrrega existents es poden calcular amb l’expressió d’Ergun 

[14] que es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 438 mm el catalitzador es pot col·

( )
p

g

p d
Lu

d
Lu

P
··

·1·75,1
··

·1·150
2
0

32
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2 ρ
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−
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ε és la

p

( )35.H  

 porositat, µ és la viscositat, u0 és la velocitat superficial, L és la longitud 

total, d  és el diàmetre de la partícula de catalitzador i ρg és la densitat del gas. 

 

La velocitat superficial u0 es pot calcular així: 

 

g

Gu
ρ

=0        

 

( )36.H  
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La velocitat màssica G es calcula amb la fórmula següent: 

pasSecció
mG
.

=       

és el cab r on passarà el fluid 

(fora dels tubs). 

 

El nom

 

( )37.H  

 m
.

al màssic i la secció de pas és l’àrea transversal pe

bre de Reynolds es pot calcular d’aquesta manera: 

µ
pdG·

Re =        

 

Els resultats finals es mostren a les taules que hi ha a continuació: 

 

( )38.H  

Nt (doble pas) Secciópas m (kg·s-1) G (kg·m-2·s-1) µ (Pa·s) dp (m) Re 

25 0,1069 0,1995 1,8665 4,402·10-5 0,003 127,19 

 

 

Taula H.17- Resultats del disseny del reactor. 

 

gc ε µ (Pa·s) u0 (m·s-1) L (m) ρg (kg·m-3) ∆P (Pa) 

1 0,4 4,402·10-5 0,00542 3 345 232,9 

 

Taula H.18- Resultats del diss ctor

 

Les pèrdues de càrrega són molt petites per tant el diàmetre de la carcassa és 

correct

Per acabar el disseny del reactor es calcula el gruix de la carcassa del reactor com 

si fos u

 

eny del rea . 

e. Unes pèrdues de càrrega acceptables han de ser inferiors a 105 Pa (15 Psi) 

 

n cilindre. 
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Figura H.17- Esquema d’un cilindre i el seu gruix. 

 

 

 

PES
rPt

·6,0·
·

−
=       

t és el gruix de la carcassa, P és la pressió de disseny del reactor, r és el radi de la 

carcassa, S és l’esf

 

La pressió de disseny és un 10% major que la pressió de treball. 

L’eficiència de la junta es considera 1 i els valors de S es poden obtenir de la 

figura que hi ha a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )39.H  

 

orç admissible del material i E l’eficiència de la junta. 

 

 

 

Figura H.18- Esforços admissibles dels materials en funció de la temperatura.[15]
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El valor que s’obté es troba a la taula següent: 

 

Ptreball (bar) P (bar) r (mm) S (bar) Ε t (mm) 

200 220 219 1200 1 45,1 

 

Taula H.19- Resultats del disseny del reactor. 

Com a element de seguretat s’haurà de posar una vàlvula de seguretat. Consisteix 

bàsicament en un re , tancant la sortida 

del fluid fins que la pressió del sistema és capaç de vèncer la pressió exercida pel ressort. 

 

An la figura H.19 es pot veure una vàlvula de seguretat convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[16] 

 

 

ssort que manté un disc pressionat contra un seient

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.19- Esquema d’una vàlvula de seguretat convencional. 
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