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Annex A. Càlculs de procés 

 

A.1 Càlcul del temps i del cabal mig de filtració 

En el cas de processos a alta pressió, el diàmetre de canonada està limitat a 2, 54 cm 
(1”).[1] Per aquest motiu, el cabal i el temps de filtració estaran determinats també per 
aquest diàmetre. Per tant, tenir tres filtres en paral·lel a la sortida del dipòsit a pressió 
obliga a disposar de tres canonades de 2,54 cm de diàmetre amb les tres vàlvules de 
despressurització corresponents. 

S’ha de tenir en compte que el cabal obtingut serà un cabal mig, ja que en realitat durant 
la filtració aquest no es manté constant sinó que és màxim a l’ inici de la filtració i va 
decreixent a mesura que augmenta la resistència del medi filtrant en formar-se el tortó. [2] 

Hipòtesi de càlcul:  

• La velocitat lineal mitja del corrent fluid ve donada per la velocitat lineal del CO2, 
que en règim turbulent i en fase gasosa arrossega el dissolvent orgànic i les 
partícules formades. En ser el volum degut a les fases líquida i sòlida despreciable 
vers el volum degut a la fase gas, aquesta hipòtesi es considera vàlida. 

• El canvi de fase del CO2 de líquid a gas és instantani, és a dir la cinètica 
d’evaporació és ràpida i considerem que immediatament després de la vàlvula de 
despressurització tot el CO2 es troba en fase gasosa. 

Per tant s’ha calculat la velocitat lineal mitja del corrent fluid com si es tractés de CO2 pur 
en estat gasós. 

La velocitat de despressurització es pot calcular a partir de dades experimentals en planta 
pilot segons l’Eq A.1. 

  2

4
d
Q

S
Qu GG

⋅
⋅

==
π

      (Eq A.1) 

u = velocitat mitja en la canonada de despressurització, m/s 
QG = cabal volumètric en la canonada de despressurització (m3/s), assumint CO2 pur a 4 bar i (-55) 

ºC  es troba en fase gas. 
d = diàmetre canonada, m.  
S= superficie transversal de la canonada, m2 
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En planta pilot els cabals de despressurització són aproximadament de 400 cm3 

líquid/min. Per calcular el valor de QG suposem que el dipòsit només conté diòxid de 
carboni, transformem el cabal líquid en màssic i a continuació de màssic a gasós: 

ρCO2,10 MPar= 0,9 g/cm3;  

ρ CO2, 400 kPa= 0,01 g/cm3 

  min/3609,0
min

400 g
ml

gml
=× ; 

  min/36000
01,0

1
min

360 3cm
g

mlg
=×  

  Q G =36000 cm3 gas/ min =0,0006 m3/s = 2,16 m3/h; 

Un cop calculat el cabal volumètric de despressurització en planta pilot ja podem trobar la 
velocitat lineal mitja en la corrent de despressurització (u), substituint a l’Eq A.1, que serà 
la mateixa que en la planta industrial. 

 dpilot = ¼”=0,635 cm; 

 smu /19
00635,0
0006,04

2 =
⋅

⋅
=

π
 

Segons SITEC [3] les velocitats màximes de flux en canonades a alta pressió són de 7 
m/s per líquids i 25 m/s per gasos, per tant 19 m/s en un corrent gasós és una velocitat 
apropiada. 

Per a un diàmetre de 2,54 cm el cabal circulant a la mateixa velocitat serà de 35 m3/h: 

 hmduQ /35
4

025,019
4

· 3
22

=
⋅⋅

=
⋅

=
ππ     (Eq A.2) 

Calculem el número de Reynolds per determinar el règim de flux, segons l’Eq A.3. 

 21004387Re >=
⋅⋅

=
μ

ρdu      (Eq A.3) 

 

 

Per tant el règim és turbulent, suposant que es tracta de CO2 pur. 

ρ CO2( -55ºc, 4 bar)  10 kg/m3 

µ CO2(-55ºC, 4 bar) 1,10E-03 mPa·s 
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Per aquest cabal mig de despressurització, el temps de despressurització /filtració (tf,1”) 
per un dipòsit de 400 dm3 que conté només CO2 a una pressió de 10 MPa mitjançant una 
única canonada d’una polzada de diàmetre intern (2,54 cm) serà de 62 minuts: 

 33
3

3
3 3636000

/01,0
/9,400 mgasdm

dmkg
dmkgolíquiddm ==×   

 .min6203,1
/35

36
3

3

"1, === h
hm

mt f  

Aquesta aproximació no té en compte que en el dipòsit de 400 dm3 hi ha dissolvent 
orgànic, per tant el volum de gas en realitat és molt menor així com el temps de filtració. 
Si en canvi tenim en compte que el cabal volumètric correspon al volum gasós aportat per 
la massa de CO2 real, calculada segons la fracció molar de CO2 al sistema, el temps de 
filtració es pot estimar més acuradament, tot i tenir un elevat grau d’incertesa en no 
disposar de models de flux trifàsics. Si al volum de CO2 gas li afegim l’aportat per el 
dissolvent orgànic i el sòlid, el temps de filtració no es veurà afectat, ja que el volum de 
CO2 gas en la canonada de despressurització sempre serà molt més gran i farà 
despreciable el volum de sòlid i líquid. 

Taula A.1 Cabals i temps de filtració de la dissolució despressuritzada en la planta DELOS 
dissenyada. 

Producte 
 

mCO2 

 
(kg) 

VCO2 
400 kPa, -55 ºC 

(dm3) 

VT 

400 kPa, -55ºC 
(dm3) 

Q f,1” 
 

(m3/h) 

t f,1” 
 

(min) 

nº filtres 
 
 

t f 
 

(min) 

QT f 
 

(m3/h) 

A 176,0 17600 17819 30 3 10 105 

B 245,8 24581 24713 45 3 15 105 

C 152,0 15199 15459 30 1 30 35 

D 283,4 28335 28430 

35 

50 2 25 70 

ρ CO2 (4 bar, -55ºC) =0,010(kg/dm3) 

Tenint en compte el número de filtres, els temps de filtració per a cada producte serà de 
10, 15, 30 i 25 minuts per a A,B, C i D respectivament. 
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A.2  Balanços de matèria al separador H-230 

Pel principi de conservació de la massa, el cabal que entra al separador és el cabal de 
filtració menys la quantitat de sòlid acumulada al filtre. Per ser un procés discontinu la 
quantitat de CO2 que ocupi el volum del filtre es perd. Les pèrdues de diòxid de carboni 
degudes al volum dels equips s’han calculat en l’Annex C. Per tant, a partir del temps de 
filtració i els balanços globals de matèria es poden calcular els cabals d’entrada i sortida 
del separador. 

 

Fig. A.1 Corrents d’entrada i sortida al separador H-230 

Es pren com a hipòtesi, basada en resultats experimentals a escala de laboratori, que la 
quantitat de dissolvent orgànic que forma aerosol amb el CO2 correspon a un 5 % en 
massa de la quantitat inicial de dissolvent.  

Per calcular la quantitat de CO2  dissolta en el dissolvent orgànic partim de dades de 
solubilitat del CO2 en acetona o etanol a les condicions d’operació del separador (15 ºC, 
Patm). Segons Giaccobe, [4] la fracció molar de CO2 dissolt en acetona és XCO2 = 0,0228; 
a 20 º C i pressió atmosfèrica. Tot i ser conscients de l’error que comporta aquesta 
diferència de temperatura (la solubilitat a menor temperatura serà major, en tractar-se 
d’un gas dissolt en un líquid), s’ha utilitzat aquest valor de fracció molar per a efectuar 
aquesta estimació. Per a calcular la quantitat de diòxid de carboni que roman dissolta en 
etanol, s’ha tingut en compte que segons Dalmolin, XCO2 = 0,007 a 15 º C i pressió 
atmosfèrica.[5]  

A.2.1  Producte A 

El temps de filtració en el cas de l’actiu A és de 10 min. A partir de les quantitats totals per 
batch, podem calcular el cabal d’entrada al separador (Taula A.2) 
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Taula A.2 Composició del corrent d’entrada al separador H-230 per a un cicle d’A. 

nº corrent: 13 

Composició 
mi (kg) m& i (kg/h) 

A 9 54 

Etanol 138 828 

CO2 170 1020 

TOTAL 317 1902 

Tenint en compte que un 5% de l’etanol inicial sortirà per cap i que la fracció molar de 
CO2 dissolt en etanol és de XCO2 = 0,007 s’obtenen els resultats que mostra la Taula A.3. 

 m EtOH, 14 = 138·0,05 = 7 kg  ;  

 m&  EtOH,, 14 = 7 kg/ 10 min = 0,7 kg/min. = 42 kg/h. 

 XCO2 = 0,007;  

 ( )
kmolkg

kg
nEtOH /46

7138
17,

−
= = 2,85 kmol EtOH 

  XCO2 = 
85,2

007,0
2

2

+
=

CO

CO

n
n

 ;  

 n CO2 = 0,02 kmol  

 m CO2,17 = 0,02 kmol · 44 kg/kmol = 0,88 kg ≈ 1 kg   

 

Taula A.3 Balanç de matèria al separador H-230 per a un cicle d’A. 

nº corrent 

13 14 17 Composició 

mi (kg) m& i (kg/h) mi (kg) m& i kg/h) mi (kg) m& i (kg/h) 

A 9 54 0,5 3 8,5 51 

Etanol 138 828 7 42 131 786 

CO2 170 1020 169 1014 1 6 

TOTAL 317 1902 176,5 1059 140,5 843 
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La quantitat d’A que surt per caps serà proporcional a la quantitat de dissolvent orgànic 
present i s’ha calculat segons una regla de tres (Eq A.4). 

 m&  AAS, 14 ≈ (9 · 7)/138 = 0,5 kg       (Eq A.4) 

   

A.2.2  Producte B 

En el cas de l’actiu B el temps de filtrat és de 15 minuts, per tant el cabal d’entrada al 
separador es calcula per aquest període de temps (Taula A.4). 

Taula A.4 Composició del corrent d’entrada al separador H-230 per a un cicle de B. 

nº corrent: 13 

         Composició mi (kg) m& i (kg/h) 

B 19 76 

Acetona 67 268 

CO2 240 960 

TOTAL 326 1304 

Inicialment tenim 67 kg d’acetona (Taula A.4).  La quantitat d’acetona que surt per caps 
amb el CO2 gas serà un 5 % de 67 kg, és a dir 3,3 kg; i el cabal d’acetona  sortint per 
caps serà de 13,2 kg/h. 

 m Acetona, 14 = 67 · 0,05 = 3,3 kg  ;  

 m& Acetona, 14 = 3,3 kg/ 15 min = 13,2 kg/h 

La quantitat de B sortint per caps serà directament proporcional a la d’acetona, de la 
mateixa manera que amb A. 

La quantitat de diòxid de carboni dissolt en l’acetona serà de 1,1 kg i el procediment de 
càlcul el que es mostra a continuació: 

 
( )

kmolkg
kg

nacetona /58
3,367

17,

−
= = 1,1 kmol acetona; 

  XCO2= 
1,1

0228,0
2

2

+
=

CO

CO

n
n

 ;  

 n CO2 = 0,026 kmol  
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 m CO2,17 = 0,026 kmol · 44 kg/kmol = 1,1 kg    

D’aquesta manera els cabals circulant per el separador seran els que mostra la Taula 
A.5. 

Taula A.5 Balanç de matèria al separador H-230 per a un cicle de B 

nº corrent 

13 14 17 
Composició 

mi (kg) m& i (kg/h) mi (kg) m& i kg/h) mi (kg) m& i (kg/h)

B 19 76 0,9 3,6 18,1 72,4 

Acetona 67 268 3,3 13,2 63,7 254,8 

CO2 240 960 238,9 955,6 1,1 4,4 

TOTAL 326 1304 243,1 972,4 82,9 331,6 

 

A.2.3  Producte C 

De la mateixa manera que en els casos anteriors, s’efectua el càlcul tenint en compte que 
un 5% de l’acetona sortirà per caps, que la fracció molar de CO2 dissolt en acetona que 
sortirà per cues es de XCO2 = 0,0228 i que per a C el temps de filtració és de 30 min. Els 
resultats es mostren a la Taula A.6 

Taula A.6 Balanç de matèria al separador H-230 per a un cicle de C 

nº corrent 

13 14 17 
Composició 

mi (kg) m& i (kg/h) mi (kg) m& i kg/h) mi (kg) m& i (kg/h)

C 2 4 0,1 0,2 1,9 3,8 

Acetona 199 398 10 20 189 378 

CO2 150 300 146 292 4 8 

TOTAL 351 702 156,1 312,2 194,9 389,8 
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El procediment de càlcul es mostra a continuació: 

m Acetona, 14 = 199 · 0,05 = 10 kg  ;  

 m&  Acetona, 14 = 20 kg/h.  

 
( )

kmolkg
kg

nacetona /58
10199

17,

−
=  =  3,26 kmol 

 
26,3

0228,0
2

2

+
=

CO

CO

n
n  ; 

 n CO2 = 0,09 kmol   

 m CO2,17 = 0,09 kmol · 44 kg/kmol = 4 kg 

 

A.2.4 Producte D 

En el cicle de producció de l’actiu D el temps de filtració és de 25 min. Els cabals  
circulant pel separador es mostren a la Taula A.7. 

Taula A.7 Balanç de matèria al separador H-230 per a un cicle de D 

nº corrent 

13  15ºC, 103 kPa) 14 17                  

Composició mi (kg) m& i (kg/h) mi (kg) m& i kg/h) mi (kg) m& i (kg/h) 

D 0,5 1,2 - - 0,5 1,2 

Etanol 73 175,2 3,6 8,6 69,4 166,6 

CO2 281 674,4 280,5 673,2 0,5 1,2 

TOTAL 354,5 850,8 284,1 681,8 70,4 169 

El procediment de càlcul es mostra a continuació: 

 m EtOH, 14 =73·0,05 = 3,6 kg  ;  

 m&  EtOH,, 14 = 8,6 kg/h. 

 XCO2 = 0,007; 
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( )

kmolkg
kg

nEtOH /46
6,373

17,

−
= = 1,51 kmol EtOH 

  XCO2 = 
51,1

007,0
2

2

+
=

CO

CO

n
n ;;  

 n CO2 = 0,01 kmol  

 m CO2,17 = 0,01 kmol · 44 kg/kmol = 0,5 kg  

 

A.2.5  Correccions dels balanços de matèria degut a pèrdues en el 
separador 

En cada cicle es perd 1 kg de CO2 , que queda ocupant el volum del separador (veure 
Annex C).  
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Annex B. Càlculs i especificacions dels equips.  

 

B.1. Característiques i especificacions dels dipòsits d’alta 
pressió 1-D210 i 2-D210 

El tipus de dipòsit és cilíndric amb fons toriesfèrics, d’acord amb els estàndards de la 
normativa ASME, agitat i amb tanca ràpida per permetre la inspecció i el ràpid accés a 
l’interior. Les Dimensions del dipòsits a pressió s’especifiquen a la Taula B.1 

Taula B.1.  Dimensions dels dipòsits d’alta pressió 

Dimensions dels dipòsits 1-D210 i 2-D210 
V (m3) 0,4 
Di (m) 0,60 
Lcarcassa (m) 1,06 
L carcassa+fons (m) 1,84 
t carcassa (mm) 31 
t fons (mm) 50 

Les característiques dels dipòsits a pressió de la planta s’enumeren a continuació: 

• Número d’entrades/sortides en la tapa superior del dipòsit: una entrada per CO2, 
una entrada per dissolucions, una entrada per sòlids, una entrada per nitrogen, 
una sortida de venteig.  

• Pressió de disseny i Pressió màxima de treball: Pd = 12,1 MPa; Pmax = 11 MPa 

• Temperatura de disseny; Td = 60 ºC 

• Material: Acer inoxidable AISI 316L, juntes de PTFE   

• Entrada del CO2 per tub de borboteig per afavorir la transferència de matèria entre 
la dissolució “solut/dissolvent orgànic” i el diòxid de carboni.  

• Tres sortides de diàmetre intern igual a 2,52 cm (1”) a la part inferior del dipòsit 
per efectuar la despressurització, amb les tres vàlvules d’obertura controlada 
corresponents.   

• Camisa de calefacció (pot ser necessari augmentar la Pw en el processat d’altres 
actius farmacèutics)  

• Serveis: N2 a 10 MPa per l’etapa de despressurització, dissolvent CIP per l’etapa de 
neteja, aigua calenta en cas de calefacció. 
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- Quantitat necessària de nitrogen per efectuar la despressurització: 

   ρN2 (100 bar, 25ºC) = 112,55 kg/m3 
   0,4 m3 *112,55 kg/m3 = 45 kg N2 / cicle 

-  Quantitat necessària de dissolvent CIP: 32 kg /cicle (veure Consum de Matèries 
Primeres i Serveis, Annex C) 

-  Quantitat necessària de N2 CIP a 600 kPa: 800 dm3/cicle (veure Consum de 
Matèries Primeres i Serveis, Annex C) 

• Accessoris de seguretat :  

- Disc de ruptura seguit de vàlvula de seguretat, conduïdes a l’exterior de la sala, 
per evitar la pèrdua de tot el contingut del dipòsit en cas de sobrepressió i ruptura 
del disc.  

  Ptarat disc = Ptarat vàlvula = Pd= 12,1 MPa.  

- Vàlvula de venteig  en cas de sobrepressió controlable, conduïda a l’exterior de la 
sala..  

- Controls PID de pressió i temperatura i control de velocitat d’agitació.   

B.1.1 Procediment de càlcul dels espessors i les dimensions dels dipòsits 
a pressió (1-D210, 2-D210) 

Segons la legislació espanyola,[6] pel realitzar el disseny mecànic i el càlcul d’ aparells a 
pressió s’ha d’utilitzar un dels següents codis de disseny internacionalment reconeguts: 

• ISO (International Organization for Standarization) 

• ASME (American Society of Mechanical Engineers, USA) 

• CODAP (França) 

• AD-MERKBLATT (Alemanya) 

• Codi Suec de Recipients a Pressió (Suècia) 

• British Standard (Anglaterra) 

Un cop escollit el codi s’ha d’aplicar en la totalitat en el projecte.  En aquest projecte el 
codi de disseny aplicat per al càlcul dels dipòsits a pressió ha sigut l’ASME Boiler and 
Pressure Vessel Code, Section VIII, tant per la facilitat d’accés com pel seu grau 
d’aplicació internacional.  

El disseny dels dipòsits d’alta pressió s’ha realitzat per semblança geomètrica a partir 
dels equips de laboratori i planta pilot ja existents. El tipus de dipòsit estàndard d’alta 
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pressió és cilíndric amb fons torisfèrics (veure la Figura B.1) . En els equips de laboratori i 
planta pilot el valor de la relació L/D (longitud/diàmetre) és de 3. El volum dels diposits de 
la planta ha estat determinat en el Capitol 5, i és de 400 dm3 . Si establim aquesta 
mateixa relació L/D = 3 per a un volum de 400 dm3,  les dimensions del dipòsits a pressió 
de la planta  seran les següents:   

  DL 3= ;        (Eq B.1) 

  
4

3
4

32
2 DDLrLV ⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅= πππ ;     (Eq 6.2) 

  6,0
3
4

3 ==
π
VD m.; DL 3= = 1,8 m.    (Eq B.3) 

 
Figura B.1. Esquema d’un fons toriesfèric. Di = diàmetre intern; ri=radi intern; La= radi de la corona; 

r= radi de l’artell; alfa= obertura del fons respecte l’eix central del dipòsit.    Adaptat de 
la ref. [7]. 

L’espessor de paret necessari per recipients metàl·lics sotmesos a pressió interna (t) és 
funció de la resistència última o màxima a tracció o de la tensió del metall a la 
temperatura de treball, de la pressió de treball, del diàmetre del dipòsit, i de l’eficiència de 
les unions de soldadura durant el procés de fabricació. Les equacions de disseny a 
utilitzar, basades en el codi ASME, són les següents: 

Carcassa cilíndrica:   c
dj

id C
PE

rPt +
⋅−

⋅
=

6,0σ
  si t ≤ ri  /2 o Pd≤ 0,385· σ ·Ej                   (Eq B.4)

                           ci
dj

dj
i Cr

PE
PE

rt +−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
+

=
2

1

σ
σ

    si t > ri  /2 o Pd> 0,385· σ ·Ej                (Eq B.5)

Fons toriesfèrics:  c
dj

ad C
PE

LPt +
⋅−

=
1,0

885,0
σ

     r = màx(0,06·La; 3·t)                    (Eq 6.6)

t = espessor mínim de paret, m 
Pd = pressió de disseny, kPa  
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ri = radi intern de la carcassa abans d’afegir-hi el sobreespessor de corrosió, m. 
σ = tensió màxima admissible, kPa. 
Ej = factor de soldadura, expressat com a fracció: 

 Per soldadures amb falca doble en les juntes 
  radiografiades completament= 1.0 
  examinades per punts = 0,85 
  no radiografiades = 0,70 

 Per soldadures examinades per punts 
  soldadura per resistència elèctrica = 0,85 
  soldadura amb recobriment = 0,80 
  soldadura amb falca simple = 0,60 
Cc = sobre espessor de corrosió, m. Normalment el màxim previst en deu anys. 
La =  radi de la corona d’un fons torisfèric , abans d’afegir-hi el sobre espessor de corrosió, m. 
r = radi de l’artell (radio nudillo, knuckle radius),m. 

En primer lloc establim els valors de la pressió de disseny (Pd) i la tensió de disseny (σ). 
La pressió de disseny depèn de la pressió màxima admissible i és el valor màxim de: 

  Pd = màx ( 1,1· Pmàx ; Pmàx +1) 

 Si considerem que la pressió màxima de treball (Pmax) és de 11 MPa (110 bar) , la 
pressió de disseny serà de 12,1 MPa. 

  Pd= max (12,1 ; 11) = 12,1 MPa 

La tensió de disseny (σ) és la màxima admissible pel material a la temperatura de disseny 
corregida per un factor de seguretat. El codi ASME dóna els valors de tensió de càlcul,  ja 
corregits, en funció de la temperatura de disseny. 

  T = Tmax + 30 º C = 30 + 30 = 60 ºC 
  σ 60ºC =  138000 kPa  

Considerem les juntes radiografiades al 100 %, per tant, Ej = 1 

 El sobre espessor de corrosió varia entre 1 i 6 mm, essent el valor aplicat usualment de 
Cc = 3,17 mm 

Càlcul de l’espessor de paret de la carcassa cilíndrica (t carc) 

El diàmetre del dipòsit és de 0,6 m per tant el radi intern de la carcassa serà de ri = 0,3 m. 

Per veure quina de les dues equacions, Eq 6.4 o 6.5, hem d’aplicar per trobar el valor de 
l’espessor de paret de la carcassa del dipòsit, hem de calcular el valor de 0,385·σ·Ej. 

  0,385· σ ·Ej = 0,385·138000·1 = 53130 kPa 
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  Pd = 12,1 MPa =12100 kPa < 53130 kPa 

El valor de 0,385·σ·Ej. es major que Pd , per tant s’ha d’aplicar l’Eq 6.4 i l’espessor de paret 
mínim de la carcassa cilíndrica serà de 31 mm. 

  031,000317,0
121006,01·138000
3,012100

=+
⋅−

⋅
= m

kPakPa
mkPatcarcassa  m = 31 mm 

Càlcul de l’espessor de paret (t fons) i el radi de corona (r) dels fons toriesfèrics 

En primer lloc s’ha de definir el valor del radi de corona (La), que en un dipòsit ASME 
estàndard és el mateix que el diàmetre intern del dipòsit (La = Di)  per tant,  La = 0,6 m. 

L’espessor de paret del fons (t fons) es calcula substituint a l’equació 6.6. 

  050,000317,0
121001,01138000

6,012100885,0
=+

⋅−⋅

⋅⋅
= m

kPakPa
mkPa

t fons m = 50 mm 

El radi de l’artell és un 6% del radi intern de la corona o tres vegades l’espessor de paret 
del fons, segons quin dels dos valors sigui el màxim. En el nostre cas s’obté un radi de 
l’artell (r) de 150 mm.  

  0,06 · La = 0,036 m; 
  3·t = 0,150 m; 

r = màx (0,036; 0,150) = 0,150 m = 150 mm 

B.1.2 Càlcul de les dimensions dels dipòsits (1-D210, 2-D210) 

En primer lloc s’ha de corregir l’alçada del dipòsit a partir del volum intern dels fons, per 
tal de que el volum dels dipòsits sigui de 400 dm3. El volum intern d’un fons toriesfèric es 
pot calcular utilitzant les equacions B.7 i B.8.[8]  

  %8,0513,0 2
int ±= ifons hDV       (Eq B.7) 

  ( ) ( )[ ] 2
122 rtLrLLh aaa −−−−−=      (Eq B.8) 

h = alçada o profunditat interior del fons, m. 

Substituint a les Eq B.7 i B.8  s’obté que l’alçada del fons es de 0,39 m i el volum intern 
de 0,072 m3. 

  ( ) ( )[ ] 2
122 15,005,06,015,06,06,0 −−−−−=h = 0,39 m 

  32
int 072,06,039,0513,0 mV fons =⋅⋅=  
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Considerant que el volum dels interns (agitador, borbotejador) és un 10% del volum del 
dipòsit, es calcula el volum que ha de tenir la carcassa i la seva longitud, segons les Eq. 
B.9, B.10 i B.11. 

  Vint carcassa = V dipòsit -2· V fons + Vinterns =0,4 – 2·0,11 + 0,04= 0,3 m3             (Eq B.9) 

  m
D

VL carcassa 06,14
2 ==

π
      (Eq B.10) 

  V carcassa = L ·2·π·ri·t = 1,06·2·π·0,3·0,031 = 0,062 m3   (Eq B.11) 

 

B.2 Disseny de l’agitador d’alta pressió dels dipòsits D-210 

Encara que l’agitació no és un factor determinant en un procés DELOS, la presència 
d’agitació en la mescla “solut/dissolvent/orgànic CO2”  ajuda a que s’assoleixi l’equilibri 
més ràpidament.  

El tipus d’agitador serà de turbina amb sis pales verticals, ja que el flux radial afavoreix la 
dispersió de gasos en líquids. El disseny de l’agitador s’ha realitzat per semblança 
geomètrica amb els utilitzats en escala de laboratori i planta pilot, segons els següents 
factors de forma: [9] 

   

  
2

2

1

1

D
d

D
d

=     (Eq B.12) 

  5,0
1

1 =
D
d     (Eq B.13) 

d= diàmetre agitador,m. 
D =diàmetre dipòsit, m. 
(1: petit, 2: gran); 
 
Substituint a l’Eq B.12 s’obté que el diàmetre de l’agitador és 
de 0,3 m. Com que la relació L/D del dipòsit a pressió es 
major a 1,25  són necessaris dos impulsors coaxials per 
garantir la mescla,  situats el primer a T/6 del fons del dipòsit i 
el segon a L/3 del cap, tal i com indica la Figura B.2.[9] 

Fig. B.2. Situació i dimensions dels dos impulsors coaxials en el dipòsit d’alta pressió. 

La velocitat d’agitació també es determina per semblança geomètrica segons l’Eq B.14. 
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3

2

1

2

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

d
d

N
N         (Eq B.14) 

N= velocitat d’agitació, rps 
 
A escala de laboratori la velocitat d’agitació és de 1000 rpm, per tant, susbtituint a l’Eq 
B.14, s’obté que la velocitat d’agitació en el dipòsit serà de 300 rpm. 

 N1 = 1000 rpm/60 =16,7 rps; 
3

2

2 046,0
3,07,16

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

N
; N2 = 4,78 ≈ 300 rpm 

Potència del motor de l’agitador 

El tipus d’agitador és d’acoplament magnètic per servei a altes pressions.  Consultant les 
especificacions d’agitadors comercials mostrades a la Taula B.3 podem escollir la sèrie 
2.7510, amb un diàmetre d’agitador de 38,1 mm, una velocitat màxima d’agitació de 1300 
rpm,  i una  potència del motor a la màxima velocitat de 14,64 HP que equival a 11 kW. 

Taula B.3. Especificacions d’agitadors per acoplament magnètic comercials Magnedrive ®.[10] 

 1 Les velocitats màximes poden estar limitades per requeriments de la mescla i per vibracions. 2 La potència 
del motor ha de ser al menys un 25 % que la requerida per l’aplicació. 3 Per determinar la potència a una 
determinada velocitat, utilitzeu la formula: HP = T x N /63,025; on: T= parell en inch-lbs ; N= velocitat en rpm 

Per trobar la potència del motor per treballar a 300 rpm, apliquem l’Eq B.15, indicada pel 
comerciant. 

 HP = T x N /63,025       (Eq B.15) 
 HP = T·N /63,025 = 710· 300 /63025 = 3,8 HP;  
  Pmotor = 3,8·1,25 = 4,75 HP = 4 kW  
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B.3. Filtres de mànigues (1-H220-a, 1- H220-b, 1- H220-c; 2- H220-
a, 2- H220-b) 

L’opció que s’ha considerat més adequada és un filtre de mànigues (candle filter) amb 
descàrrega automàtica de sòlids, per evitar l’exposició dels operaris a micropartícules 
d’API i amb circuit de neteja CIP (clean in place) automàtic, com el que es representa a la 
Figura B.3. El medi filtrant es propilè amb un diàmetre de porus de 0,5 µm. La descàrrega 
del tortó s’efectua mitjançant la injecció de N2 a l’interior de les mànigues.  

 

Fig B.3. Filtre de mànigues amb sistema de neteja Clean in Place  (CIP). Extret de la Ref  [11]  

La resta de característiques dels filtres de mànigues s’enumeren a continuació: 

• Àrea filtració 1-H220 = 10, 52 m2; Area filtres 2-H220 = 4,41 m2;  

• Pressió màxima de treball: Pmax=1 MPa@250 MPa 

• Material: Acer inoxidable AISI 316L, juntes de PTFE, medi filtrant PP grau FDA  

• Serveis: N2 600 kPa, dissolvent CIP. 

• Els filtres estan calorifugats per evitar l’augment de la temperatura durant la 
filtració 

• Accessoris de seguretat :  

- Disc de ruptura seguit de vàlvula de seguretat, conduïdes a l’exterior de la 
sala, per evitar la pèrdua de tot el contingut del dipòsit en cas de 
sobrepressió i ruptura del disc.  

  Ptarat disc = Ptarat vàlvula = Pmax +1= 2 MPa.  

N2 

Alimentació 

Descàrrega  

Filtrat  
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- Vàlvula de venteig  en cas de sobrepressió controlable, conduïda a l’exterior 
de la sala. 

B.3.1 Càlcul de l’àrea de filtració i determinació del número de filtres 

Per escollir correctament el tipus de filtre i el medi filtrant seria necessari realitzar un 
seguit de tests experimentals. Aquest no és l’objectiu d’aquest projecte, per tant s’ha 
realitzat una aproximació al càlcul de l’àrea de filtració mitjançant dades conegudes a 
escala de laboratori, segons l’Eq B.16.    

 fsT cmA ⋅= ;        (Eq B.16) 

AT = àrea total medi filtrant,  
ms = massa de producte sòlid a filtrar 
cf = capacitat filtrant del medi, dada experimental característica de cada producte, correspon a la 

quantitat màxima de sòlid que es pot filtrar amb ΔP constant. 

Les dimensions dels filtres utilitzats en planta de laboratori  i planta pilot es mostren a la 
Taula B.4. A la Taula B.5 es mostren les quantitats màximes de producte particulat filtrat 
sense augment de la diferència de pressió ΔP al filtre  (ΔPfiltre constant), determinades 
experimentalment en un filtre de membrana de cel·lulosa regenerada. 

Si relacionem la quantitat màxima de sòlid que pot ser filtrat còmodament, mmàx,  amb 
l’àrea del medi filtrant Afiltre, podem trobar la massa màxima de sòlid  per unitat de 
superfície del medi filtrant, que anomenarem capacitat del medi filtrant cf , segons l’Eq 
B.17.  

  cf = ms màx / A filtre       (Eq B.17) 

A escala de laboratori, l’àrea de filtració és de  137, 445 cm2. Substituint a l’Eq B.17, 
s’obtenen les capacitats del medi filtrant en funció del producte a processar A, B, C i D 
que es mostren a la Taula B.5 

Taula B.4. Quantitats màximes de producte particulat filtrat en planta de laboratori.  

Producte dp (µm) m s màx (g/filtre) 

A 13,7 20 

B 9,4 20 

C 1,2 12 

D 1,7 12 
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Taula B.5. Capacitats del medi filtrant per retenir els productes A,B, C i D. 

Producte m s màx  (g/filtre) cf (kg/m2) 

A 20 1,46 

B 20 1,46 

C 12  0,87 

D 12 0,87 

Per a les mateixes condicions de filtració, es pot fer una estimació aproximada de l’àrea 
total de filtració necessària per a cada producte en la planta industrial, AT a partir de cf i la 
mida de lot de cada producte segons l’Eq B.16. Degut a l’elevat grau d’incertesa en el 
disseny de l’operació de filtració, apliquem un factor de sobredimensionat d’un 20% sobre 
l’àrea obtinguda. Aquest factor de sobredimensionat es considera raonable per una 
operació de filtració.[12] Els valors obtinguts es mostren a la Taula B.6. 

Un cop determinades les àrees totals de filtració s’ha determinat el número de filtres 
necessaris segons àrees de filtració estàndard comercials, com les que es mostren a la 
taula B.7 per a filtres de mànigues.   

Taula B.6. Valors de les àrees totals de filtració necessàries en la planta dissenyada, obtingudes a 
partir de dades experimentals a escala de laboratori, segons l’Eq B.16 i aplicant un 
factor de sobredimensionat igual a 1,2. 

Producte AT (m2) AT  sd. (m2) 

  Factor sd.=1,2 

A 24 29 

B 19 22 

C 8 10 

D 3 4 
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Taula B.7 Especificacions de filtres de mànigues comercials. Consultat a BHS filters.[13]  

  Tipus 
nº 

elements 
  

Area 
filtració 

( m2) 

Llargada 
màniga 
( mm) 

diàmetre 
diposit 
(mm) 

alçada 
diposit 
(mm) 

Pes del 
filtre buit 

(kg) 

K 7 - 2   2,38 1200 2100 250 

K 7 - 4 
7 

  3,56 1800 
500 

2700 320 

 K 13 - 4   4,41 1200 2300 480 

 K 13 - 7 
13 

  6,62 1800 
700 

2900 610 

 K 19 - 6   6,45 1200 2300 550 

   K 19 - 10 
19 

  9,67 1800 
700 

2900 710 

   K 31 - 11 10,52 1200 2700 990 

   K 31 - 16 
31 

15,78 1800 
1000 

3300 1250 

   K 37 - 13 12,55 1200 2700 1040 

   K 37 - 19 
37 

18,83 1800 
1000 

3300 1330 

A partir de la Taula B.7 es considera que la millor opció és establir com a àrea de filtració 
la necessària per processar un lot amb condicions de procés intermitges, com les del 
producte C. L’àrea estimada per filtrar un lot de C és de 10 m2 (Taula B.6). L’àrea 
comercial immediatament superior és de 10,52 m2 (Taula B.7). 

Donada aquesta àrea de filtració de 10,52 m2, per processar un lot d’A es necessitaran 
tres filtres, igual que per a B, i en el cas de C només és necessari tenir un filtre en 
funcionament en cada cas. 

No obstant, l’àrea de filtració està excessivament sobredimensionada respecte el 
compost D, el que pot comportar que no es formi adequadament el tortó de filtració i es 
redueixi l’eficiència de l’operació. A més, per càlcul només seria necessari disposar d’un 
filtre, però l’aturada d’aquest filtre per avaria suposaria aturar la producció.  

Per tant, en la Sala 2 s’estableix una àrea de filtració menor i es destina al processat 
d’actius amb baixes concentracions inicials. Consultant la Taula B.1, establim una àrea de 
4,41 m2. Aquesta àrea és suficient per a productes tipus C i D, però permet també el 
processat en cas de majors continguts en sòlid alternant els filtres durant l’operació de 
filtració (quan un dels filtres està filtrant, l’altre està en etapa de neteja i així 
successivament encara que comporta major temps de cicle).  

El número de filtres necessaris per cada producte i les àrees de filtració corresponents es 
mostren a la Taula B.8. 
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Taula B.8. Àrees de filtració i número de filtres necessaris per obtenir un lot de cada producte. 

Producte AT (m2) AT  sd. (m2) nº filtres m s,f (kg) 

  Factor sd.=1,2 A filtre =10,52 m2  

A 24 29 3 12 

B 19 22 3 9 

C 8 10 1 7 

   A filtre =4,41 m2  

D 3 4 1 3 

 

B.4. Separador (1-H230, 2-H230) 

El separador es un recipient cilíndric vertical, amb una placa separadora a l’alçada de 
l’alimentació. Treballa a pressió atmosfèrica i consta de sistema CIP de neteja. 

Establint un temps de residència de la fase líquida de 600 s, i tenint en compte que el 
nivell de líquid se situa en un 50 % com a màxim,  es calcula el volum del separador 
segons l’Eq B.18: 

 
q
V

=τ           (Eq B.18) 

τ = temps de residència, s. 
V = volum, m3. 
q= cabal volumètric, m3/s. 

El major cabal de líquid és en un cicle d’A, on el cabal màssic d’aigües mares procedent 
del filtre i entrant al separador és de 828 kg/h (veure Annex A), que equival a un cabal 
volumètric de 1,035 m3/h. Substituint a l’Eq 6.18, el volum que ocupa el dissolvent és de 
0,2 m3 

  3
3

2,0
3600
600035,1 mh

h
mV =⋅=  

Especificant un nivell màxim de líquid del 50 %, el volum del separador ha de ser de 0,4 
m3. Establint una relació L/D de 5,5 per afavorir la separació, les dimensions del 
separador son les que es mostren a la Taula B.9.  
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Taula B.9. Dimensions del separador (1-H230 i 2-H230) 

Dimensions del separador (1-H230 i 2-H230) 

V (m3) 0,4 

L (m) 2,50 

D (m) 0,45 

B.5.  Compressors per a la recirculació del CO2 de procés (1-
G233, 2-G233) 

Han de comprimir el diòxid de carboni per tal de recircular-lo al procés, des de pressió 
atmosfèrica fins a 5,7 MPa, ja que a aquesta pressió ja podrà ser liquat en el 
condensador E-121.  En el cas del compost A, del balanç de matèria s’obté que la 
quantitat total de CO2 a recircular és de  168 kg / cicle. A partir del temps de filtrat es pot 
estimar el cabal màssic de diòxid de carboni ( m& ) que arriba al compressor.  

  m&  =  168 kg CO2 / batch  = 1014 kg CO2 /h    (Eq B.19) 
   10 min. · 1h/ 60 min 

Per a la resta de productes s’obtenen els cabals que es mostren a la Taula B.10. 

Taula B.10. Cabals de diòxid de carboni en el corrent de recirculació. 

Producte Compressor m&  CO2, R 
(kg/h) 

A 1014 

B 956 

C 

1-G233 

292 

D 2-G233 673 

Per tant hem de dimensionar un compressor per a 673 kg / h i un altre que pugui 
comprimir des de 292 fins a 1014 kg/h.  

Quan s’incrementa la pressió adiabàticament en un fluid compressible,  la temperatura 
del fluid també augmenta. Aquest augment de temperatura comporta una sèrie de 
desavantatges: com que el volum específic del fluid augmenta amb la temperatura, el 
treball requerit per a la seva compressió també augmenta.  
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Temperatures excessives comporten problemes amb lubricants i materials de 
construcció, i pot ser que el fluid no toleri altes temperatures sense arribar a 
descomposició.   

La relació entre temperatures per a un gas ideal que sofreix un canvi de pressió 
isoentròpic (adiabàtic i sense friccions), és la següent: 

  
γ

11−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

a

b

a

b

p
p

T
T

       (Eq B.20) 

On  Ta, Tb = temperatures d’entrada i sortida, respectivament 
 pa, pb = pressions d’entrada i sortida, respectivament 
 γ= relació de calors específics cp/cv  

Per a un gas donat, la relació Tb/ Ta augmenta amb la relació de compressió pb/pa. En els 
ventiladors, que treballen amb una relació baixa de compressió, l’augment de 
temperatura adiabàtic no és gaire elevat, però en els compressors la relació de 
compressió  pot arribar a ser de 10 o més, i la temperatura isoentròpica (procés adiabàtic 
i reversible) pot ser excessiva. Quan la temperatura de sortida és excessiva es requereix 
un compressor per etapes amb refrigeració entre elles, per aproximar-se al màxim a un 
comportament isotèrmic  i optimitzar el consum energètic. 

Si utilitzéssim un compressor d’una única etapa sense refrigeració, susbtituint a l’Eq B.20, 
trobaríem que la temperatura de sortida isoentròpica és de 472 ºC,* molt elevada i per 
tant és necessari utilitzar un compressor  per etapes amb refrigeració entre aquestes. 
 

B.5.1 Càlcul del Compressor 1-G233 

Segons Bertucco,[14] per a cabals volumètrics estàndards entre 5 i 10000 m3/h i 
pressions de sortida fins a 300 bars el tipus de compressor apropiat és de pistó per via 
seca (dry running). A més l’avantatge d’aquest tipus de compressors és que evita 
completament la contaminació per lubricants del fluid a comprimir. La relació de 
compressió en cada etapa és entre 2 i 5 (valor mínim de dos per via seca, valor màxim de 
5 per via humida).  

                                                 
* Ta= 293 K; pa= 1 bar, pb= 57 bar; γ =

Kmol
J

Kmol
J

c
c

v

p

⋅

⋅=
5,28

1,37 = 1,3 ;   

Els valors de cp i cv s’han consultat a les IUPAC Tables for Carbon Dioxide, S. Angus, B. 
Armstrong, K.M. Reuck, IUPAC — International Thermodynamics Tables of the Fluid State 
Carbon Dioxide, Pergamon Press, New York, (1976) 
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Per tant per comprimir des de pressió atmosfèrica fins a 5,6 MPa (abs.) establint una 
relació de compressió de pb/pa = 2,25; les pressions de sortida i d’entrada en cada etapa i 
el número d’etapes necessàries és de: 

Etapa 1:  pa =0,1;  pb =0,225  (MPa) 

Etapa 2:  pa =0,225 pb =0,506 (MPa) 

Etapa 3:  pa = 0,506 pb = 1,139 (MPa) 

Etapa 4:  pa = 1,139 pb = 2,563 (MPa) 

Etapa 5:  pa = 2,563 pb = 5,766 (MPa) 

Per tant es necessiten cinc etapes per comprimir el CO2 de recirculació. 

La potencia requerida per un compressor adiabàtic es pot calcular segons l’equació B.21. 
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ba
ad p

pqT
P      (Eq B.21) 

Pad = Potencia requerida pel compressor adiabàtic, kW 

q0 = cabal volumètric de gas comprimit en condicions estàndard (0ºC, 1 atm.), m3/s.  

En una compressió multietapa, assumint divisions iguals del treball de compressió entre 
les etapes i refredament del gas després de cada etapa fins a la temperatura original 
d’entrada, la potència adiabàtica de compressió  es pot calcular a partir de l’equació 6.21, 
calculant la potencia requerida en la primera etapa i multiplicant-la pel número d’etapes 
necessàries. 

Substituint a l’Eq B.21, la potència adiabàtica en cada etapa serà de 16,5 kW, la potència 
total de 83 kW, i la temperatura a la sortida de cada etapa serà de  71 ºC. 

Ta= 293 K 
m& = 1014 kg/h;  
ρCO2, (0ºC, 1 atm) = 0,002 g/cm3    
ηad, pistó = 60-80 %. Prenem un rendiment mig del 70%. 

q0 = =⋅⋅⋅⋅ 36

33
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1
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11014
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 Pad = 17 kW · 5 = 83 kW  

 CKTb º713442293 3,1
11

==⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

−
 

- Càlcul del cabal d’aigua de refrigeració necessari 

La quantitat màxima necessària d’aigua de refrigeració ve donada per la necessària en un 
cicle d’A, ja que és el cicle que més cabal de CO2 requereix. 

TcmQ pe Δ⋅⋅=        (Eq B.22) 

Per al rang de temperatura estimat la calor específica a pressió constant del CO2 és de 
1,07 kJ/kg ºC, substituïnt a l’Eq B.22 trobem el flux calorífic:  

( ) hkJQ Ae /55334207107,11014, =−⋅⋅=  

Per a les cinc etapes la càrrega energètica serà de 5 x 55334 = 276670 kJ/h, i si la 
refrigeració s’efectua amb aigua a 15 ºC i la màxima temperatura de sortida de l’aigua és 
de 30 ºC, el cabal necessari d’aigua de refrigeració per a que la temperatura del CO2 sigui 
de 20 ºC  serà de 19 m3/h: 

hkg /18445
15

276670
=       (Eq B.23) 

ρH2O, 30ºC = 0,978 kg/dm3 

q H2O,A = 19 m3/h 

Per a B i C s’efectua el càlcul de la mateixa manera donant els següents cabals de 
refrigeració dels compressors. 

( ) hkJQ Be /260845207107,1956·5, =−⋅⋅= ;  

q H2O,B = 17,8 m3/h 

( ) hkJQ Ce /79672207107,1292·5, =−⋅⋅=   

q H2O,C = 5,4 m3/h 

B.5.2 Càlcul del Compressor 2-G233 

El càlcul és el mateix que per al compressor 1, ja que es manté la relació de compressió i 
les pressions d’entrada i sortida. La única variable diferent és el cabal de CO2 a comprimir 
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que en aquest cas és de m& =673 kg/h (q0 =0,093 m3/s). Per aquest cabal de CO2  
substituint a l’Eq. B.21 s’obté una  potència adiabàtica en cada etapa de11 kW, I una 
potència total de 55 kW, 

( )[ ]12
13,1

3,1
7,0

093,0293371,0
3,1

11
, −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
⋅⋅

= −

⋅⋅
etadP = 11 kW 

Pad = 11 kW · 5 = 55 kW  

De la mateixa manera que per al compressor 1-G233, s’obté que hkJQ De /183628, =  i  

el consum d’aigua de refrigeració és de q H2O, D =12,5 m3/h. 

B.6 Dipòsit d’ emmagatzematge del CO2 de recirculació (1-F120, 
2-F120) 

En ser un procés discontinu es necessita un dipòsit de CO2 de recirculació que 
emmagatzema el CO2 comprimit en els compressors G-233 fins al moment de l’addició al 
dipòsit de dissolució a alta pressió. Les condicions en la recirculació són P = 5,7 MPa i T 
= 20 ºC. 

La massa de diòxid de carboni a recircular depèn del producte que es processi, i així 
també difereix el volum que aquesta ocupa en les condicions de recirculació. Per tal de 
no perdre la pressió donada al fluid en els compressors de recirculació són necessaris 
varis dipòsits (Taula B.11).  

En una primera aproximació amb tres dipòsits de 120 dm3 a cada sala es pot 
emmagatzemar el diòxid de carboni de recirculació. En els casos en que el diòxid de 
carboni no arriba a ocupar tot el volum del dipòsit es pot utilitzar heli per mantenir la 
pressió dins el dipòsit de forma que el CO2 es mantingui en estat líquid.  
 
Taula B.11. Volum d’ emmagatzematge del CO2 per a la seva recirculació. 
 
 
 
 
 
 
 

(a) ρ CO2  (20 ºC, 57,7 bar) = 775 kg/m3 

Producte m CO2 r (kg) V CO2 r (m3) (a) nº dipòsits CO2 

A 168 0,22 2 

B 238 0,31 3 

C 145 0,19 2 

D 280 0,36 3 
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Els dipòsits per emmagatzemar el diòxid de carboni seran horitzontals, d’acer inoxidable 
316 L, i amb vàlvula de seguretat en cas sobrepressió. Una L/D = 3 es considera 
adecuada. 

B.7  Compressors per a la recirculació del CO2 de secat (G310) 

Després de la despressurització i el filtrat el circuit de secat queda ple de CO2. Aquest 
CO2 es recircula de forma continuada durant 30 min mitjançant els compressors del circuit 
de secat, que li donen una pressió de 30 bar, produint-se el secat de les partícules per 
arrossegament del dissolvent. Aquesta recirculació doncs ja queda inclosa en els 
balanços globals de massa i correspon a les pèrdues de CO2 en cada cicle de producció. 
Segons els càlculs (veure apartat consum matèries primeres, Annex C) són necessaris 7 
kg de CO2  per A i  B i 3 kg per a C i D. 

En planta pilot el cabal de CO2 necessari per secar les partícules retingudes en el filtre és 
d’ 1 kg/h. Per tant, tenint el compte l’àrea del filtre, el cabal per unitat de superfície és de 
71,4 kg/h·m2. 

  22 4,71
014,0

/1
mh

kg
m
hkg

⋅
=    

En la planta industrial el cabal de CO2 de secat serà de: 

  filtrehkgm
mh

kg
⋅=⋅

⋅
/75152,104,71 2

2
 

  filtrehkgm
mh

kg
⋅=⋅

⋅
/31541,44,71 2

2
 

Enlloc de dimensionar un únic compressor per al cabal màxim, excessivament 
sobredimensionat per als altres cabals, es prefereix  utilitzar un compressor associat a 
cada filtre, de forma que el sistema estigui protegit per redundància en cas d’avaria d’un 
dels compressors. Així es necessiten tres compressors de cabal 750 kg/h per a la Sala 1, 
i dos compressors de cabal 315 kg/h per a la Sala 2. 

De la mateixa manera que en els compressors G-233, però tenint en compte que en 
aquest cas es tractarà de compressors de tres etapes amb un relació de compressió en 
cada etapa de 3,1 i una pressió de sortida final  de 30 bars, s’obté que les potències dels 
compressors seran: 

Sala 1: Tres compressors de tres etapes, P=62 kW; q0 = 0,104m3/s; q H2O = 14 m3/h. 
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Sala 2: Dos compressors de tres etapes, P=26 kW; q0 = 0,044 m3/s; q H2O = 6 m3/h . 

 
 
Fig B.4. Compressor de pistó per a aire o CO2, refrigerat amb aigua. [15] 
 

B.8 Dipòsit de dissolució “solut/dvent orgànic” (1-D110, 2-
D110) 

Per calcular el volum dels dipòsits de dissolució solut/dissolvent orgànic suposem una 
densitat de la dissolució de 1000 kg/m3. Dels quatre tipus de producte el major volum de 
dissolució és de 212 dm3 (Taula B.12). Establint un nivell de líquid del 60% el volum dels 
dipòsits ha de ser de 350 dm3. Les dimensions i característiques es detallen a la Taula 
B.13. 

Taula B.12. Estimació dels volums de dissolució per al disseny dels dipòsits de  dissolució 

Producte Dvent orgànic m dvent+ solut (kg) V dció (dm3) 

A Etanol 170 170 

B Acetona 115 115 

C Acetona 212 212 

D Etanol 77 77 
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Taula B.13. Característiques dels dipòsits de dissolució solut- dissolvent orgànic D-110 

Característiques dels dipòsits de 
dissolució D-110 

Material AISI 316 

V (m3) 0,35 

L/D  1,5 

L (m) 1,00 

D (m) 0,70 

Agitador tipus turbina 
pales inclinades o 
hèlix 

P = 0,37 kW 

Els dipòsits de dissolució consten de vàlvules de venteig en cas de sobrepressió per 
pressió de vapor. Ptarat= 1550 kPa  

Els dipòsits de dissolució són agitats,  amb flux axial (agitador de turbina amb pales 
inclinades o bé tipus hèlix). Suposant que es requereix 1 kW/m3 per a l’agitació, en el cas 
més desfavorable es necessiten 0,25 kW. Per subministrar aquesta potència al fluid la 
potència del motor ha de ser de 0,37 kW (el rendiment del motor és d’un 64%).[16]  

 

B.9. Bomba alta pressió CO2 de procés (1-L122 i 2-L122) 

Es necessiten dues bombes, una per donar servei a cada sala de procés. Les dues 
bombes tindran les mateixes especificacions per tal de donar un servei flexible. Les 
bombes augmenten la pressió del CO2 ja líquid fins a la pressió de treball. Si s’estableix 
un temps de pressurització del dipòsit de 20 min. els cabals de CO2 que ha de permetre 
la bomba són els següents: 
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Taula B.14. Cabals de servei que ha de proporcionar la bomba de diòxid de carboni 

Producte m CO2 (kg/cicle) † m& CO2  (kg/h) q CO2  (m3/h) 

A 176 528 0,6 

B 246 738 0,8 

C 152 456 0,5 

D 283 850 0,9 

Per tant el rang de cabals de diòxid de carboni que ha de donar  és de 450- 850 kg CO2/h. 
Les bombes sempre han de treballar per sota del límit superior de treball, per tant el cabal 
màxim de treball de la bomba l’establim en un 50 % superior al calculat, que correspon a 
1,8 m3/h. Per aquest cabal màxim de treball i tenint en compte que la pressió de 
descàrrega és de 10 MPa, el tipus apropiat és una bomba dosificadora (pistó, 
diafragma/hidràulica).[17]  Una bona candidata seria una bomba alternativa LEWA M500 
ES/GS amb membrana de PTFE (Q màx,10 MPa = 1,8 m3/h) 

Tipus: bomba alternativa de membrana hermètica de PTFE amb disseny farmacèutic 
d’alta pressió i capçal refrigerat. Motor elèctric. 

 

El capçal es refrigera per assegurar que tot el diòxid de 
carboni es troba en estat líquid. L’hermeticitat en la 
membrana de PTFE evita que el fluid  a bombejar entri 
en contacte amb  el pistó i els rodaments del pistó.  

Fig B.5. Capçal de Bomba de membrana hermètica LEWA. [18] 

Potència necessària del motor de la bomba de CO2: 

La quantitat de treball útil que fa una bomba és el producte del cabal que dóna i la 
diferència total de pressió a través d’aquesta i es pot calcular mitjançant l’ Eq B.24. [12] 

 30 10
vmHW
&⋅

=          (Eq B.24) 

 

                                                 
† Es pren per al càlcul la massa de CO2 total per a un cicle inicial de cada producte (a partir del segon cicle la 

quantitat és menor en haver-hi CO2 ja dissolt en el dissolvent orgànic, però la diferència és despreciable). 
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on  H = columna de líquid,Pa. 

 vm& = cabal volumetric, m3/s 

 W0 = treball útil, kW. 

En el nostre cas la columna de líquid és de 4,5·106 Pa (el diferencial de pressió a través 
de la bomba és de 45 bar), i el cabal volumètric màxim és 1,8 m3/h. Per tant aplicant L’ Eq 
B.24 el treball màxim que farà la bomba serà de 2,25 kW.  Per aquest treball s’ha de tenir 
en compte el rendiment de la bomba i el del motor. Per una bomba alternativa el 
rendiment és 70-95% i per un motor trifàsic és d’un 83%, [12] per tant la potència del 
motor ha de ser de 4 kW. 

  kWP 4
83,070,0

25,2
=

⋅
=         (Eq B.25) 

B.10  Bomba dissolució  L111 

La bomba L111 trasvassa la dissolució des del dipòsit D110 fins al dipòsit d’alta pressió. 
Suposem una densitat de 1000 kg/m3 per a les dissolucions d’A i B, amb major 
concentració de solut i una densitat de 900 kg/m3 per a les de C i D, amb menor 
concentració. La bomba ha de donar un cabal de 1 a 3 m3/h si volem omplir el dipòsit en 5 
minuts. 

Taula B.15.  Cabals de servei de la bomba de dissolució 

Producte m T, 3 (kg/cicle) m& T,3    (kg/h) q 3     (m3/h) 

A 170 2028 2 

B 115 1368 1,4 

C 212 2496 2,8 

D 77 918 1 

Prenem com a cabal màxim 3 m3/h. Segons la Figura B.6, per aquest cabal i una alçada 
manomètrica de 10 m., el tipus de bomba adequat és una bomba centrífuga. Per poder 
donar diferents cabals, ha de ser amb velocitat variable. 
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Fig B.6. Classificació de tipus de bombes segons el cabal a bombejar i la pressió de 

descàrrega. Extret de la ref. [18]  

Si establim que la bomba ha de vèncer una columna màxima de líquid de 10 m:   

   H =10 m ·9,81 N/kg = 98,1 N·m/kg  

i substituint a l’Eq B.24 trobem que la potència que ha de donar la bomba al fluid és de 
W0 = 82 W.  Si el rendiment de la bomba és del 60 % i el del motor del 80 %, la potència 
del motor ha de ser de 170 W. 

B.11 Bomba recirculació aigües mares L231 

Els cabals de la corrent 17 venen donats pel balanç de matèria al separador. En aquest 
cas prenem com a valors de la densitat de la dissolució els del dissolvent orgànic ja que 
en aquesta corrent el contingut en solut és baix. El cabal major és d’1 m3/h. Efectuant el 
càlcul de la mateixa manera que per a la bomba L111 mitjançant l’equació B.24 la 
potència que ha de donar la bomba al fluid és de W0 = 27 W, i aplicant els mateixos 
rendiments la potència del motor serà de 60 W. 

Taula B.16.  Cabals de servei de la bomba de recirculació d’ aigües mares L231 

Producte m T,  18 (kg/cicle) m& T,1 8   (kg/h)  q 18     (m3/h) 

A 140 843 1 

B 83 332 0,4 

C 195 390 0,5 

D 70 169 0,2 
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B.12  Intercanviador de calor E-121 

Refreda el diòxid de carboni procedent del tanc de recirculació des de temperatura 
ambient fins a (-4) ºC per assegurar que a la bomba L-122 tot el CO2 es troba en fase 
líquida, per tal d’evitar cavitacions (aquest tipus de bombes poden tenir unes pèrdues de 
pressió bastant elevades quan treballen a plena càrrega). 

• Tipus: doble tub en contracorrent. Material tub i carcassa: AISI 316 
• Fluid procés : tub 
• Fluid de servei : carcassa 
• U = 400 W/m2·K =400 J/s·m2K=1440 kJ/h·m2·ºC 
• Fluid refrigerant(carcassa): mescla etilenglicol-aigua 50 % v/v 
 
Per balanç d’energia: 

 logTUAQe Δ⋅⋅=         (Eq B.26) 

 
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

Δ
Δ

Δ−Δ
=Δ

2

1

21
log

ln T
T

TTT         (Eq B.27) 

Les temperatures d’entrada i sortida de l’ intercanviador són les següents: 

 Tc,e Tc,s Tf,e Tf,s ΔTc ΔTf 

20 -4 -20 -5 24 -15 

f=fluid fred (etilenglicol); c= fluid calent (diòxid de carboni) 

En primer lloc hem de calcular el flux de calor a través de les parets. Per balanç d’energia 
entre el fluid fred i el calent, suposant les pèrdues a l’exterior negligibles, la calor que es 
transmet és: 

 ( ) ( )
fpce TcmHmQ Δ⋅⋅=Δ⋅−= &&      (Eq B.28) 

Els cabals màssics de diòxid de carboni al condensador són els que es mostren a la 
Taula B.17 

Taula B.17. Cabals de diòxid de carboni a condensar 
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Producte m CO2 

(kg/cicle)‡
m&  CO2  

(kg/h) 

q CO2  

(m3/h) 

A 176 528 0,6 

B 246 738 0,8 

C 152 456 0,5 

D 283 850 0,9 

Els dos condensadors es dimensionen per al cabal màxim, 850 kg/h de CO2. El flux 
calorífic el podem calcular a partir de les entalpies del CO2 a una pressió 5,7 MPa i a 
unes temperatures de  20 i (-4) ºC, i del cabal màssic que circula per l’intercanviador.  
Substituint a l’Eq B.28 es calcula el flux calorific: 

 ( ) ( ) =−⋅=Δ⋅= kgkJhkgHmQ ce /66,18827,409/850&  187518 kJ/h 

(Els valors de les entalpies s’han consultat al NIST.) 

L’àrea de transmissió de calor del condensador serà doncs, segons les Eq B.26 i B.27, de 
6,8 m2: 

 
logTU

QA e

Δ⋅
=  

 ( ) CT º15,19
15

24ln
1524

log =
−

=Δ  

 28,6
15,191440

187518 mA =
⋅

=  

Coneixent el flux calorífic podem calcular el cabal necessari de refrigerant susbtituint a les 
Eq B.28 i B.26: 

 ( ) hkJTcmQ
fpe /187518=Δ⋅⋅= &  

 
( )

( ) ( ) hkg
CCkgkJ

hkJ
Tc

Qm
fp

e
f /4327

º15·º/889,2
/187518

=
⋅

=
Δ⋅

=&  

(El valor de cp s’ha consultat a la llibreria de Hysys.)  
                                                 
‡  Es pren per al càlcul la massa de CO2 total per a un cicle inicial de cada producte (a partir del 

segon cicle la quantitat és menor en haver-hi CO2 ja dissolt en el dissolvent orgànic, però la 
diferència és despreciable). 
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Per als altres productes, en fixar l’àrea de transferència de calor, serà necessari variar la 
temperatura i cabal de refrigerant per tal de mantenir la temperatura de sortida del CO2 en 
un rang acceptable. 

B.13. Calefactor CO2 E-123 

Aquest calefactor elèctric escalfa el diòxid de carboni provinent de la bomba fins a la 
temperatura de treball. A la sortida de la bomba la temperatura del CO2 és d’1 ºC, la 
temperatura de sortida ha de ser de 25 ºC i els cabals de diòxid de carboni són els que es 
mostren a la Taula B.18. 

Taula B.18. Cabals de servei del calefactor de CO2 

Producte 
q CO2 

(kg/h)§ 
Tw (ºC) 

A 528 

B 738 

C 456 

D 850 

25 
 

El major cabal de CO2 és de 850 kg/h. La calor a aportar al fluid serà: 

 Entalpies del CO2 : ΔH 1ºC = 197,72 kJ/kg; ΔH 25ºC = 256,38 kJ/kg 

 ( ) =⋅=Δ⋅= kgkJhkgHmQe /66,58/850& 49861 kJ/h 

Suposant pèrdues a l’exterior d’un 5% la calor a aportar al fluid és de 52354 kJ/h, que 
equival a  14,5 kW.  

B.14. Filtre de carbó actiu H-232 

El filtre de carbó actiu separa per adsorció els vapors orgànics del CO2 de recirculació. 
Així el CO2 es pot recircular purificat i pot ser emès a l’atmosfera quan hagi exhaurit el 
número de recirculacions especificat sense contenir vapors de dissolvent orgànic. El 
dissolvent adsorbit en el llit de carbó actiu segueix un procés de desorció amb vapor 
d’aigua que permet regenerar la columna quan aquesta està saturada després de cada 
cicle de producció. Els vapors orgànics desorbits poden ser separats de l’aigua per 

                                                 
§  Es pren per al càlcul la massa de CO2 total per a un cicle inicial de cada producte (a partir del 

segon cicle la quantitat és menor en haver-hi CO2 ja dissolt en el dissolvent orgànic, però la 
diferència és despreciable). 
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destil·lació permetent la recuperació del dissolvent o bé tractats com a residu segons 
l’opció més econòmica.   La  capacitat del carbó actiu per adsorbir acetona i etanol varia 
segons la concentració dels vapors de dissolvent en el gas i la temperatura, però en 
condicions usuals és la següent: [19] 

 Acetona: 1 kg de carbó actiu pot adsorbir 0,167 kg acetona 

 Etanol: 1 kg de carbó actiu pot adsorbir 0,33 kg d’etanol 

Tenint en compte que en els corrents de recirculació (corrent 14) les quantitats de 
dissolvent orgànic per cicle són les que es mostren a la taula B.19, si es dimensiona la 
columna d’adsorció amb carbó actiu per a un cicle, la quantitat necessària de carbó actiu 
en el cas més desfavorable és de  60 kg . La densitat en bulk del carbó actiu és de 500-
900 kg/m3. [12] Prenent un valor mig de 700 kg/m3 el volum del llit d’adsorció per a 60 kg 
de carbó actiu serà de 86 dm3.  

Normalment els dipòsits adsorbents que treballen a pressió atmosfèrica són horitzontals 
per minimitzar la pèrdua de carrega a través del llit.  Si establim un ratio vapor 
“aigua:dissolvent” per a la desorció de 3:1, el consum de vapor d’aigua serà el mostrat a 
la Taula B.19. en el cas de producció de C serà necessari efectuar una desorció després 
de cada cicle, mentre que per als altres productes se’n pot efectuar una cada 3 (A,B) o 6 
(D) cicles. 

Taula B.19. Columna de carbó actiu: Quantitats adsorbides de dissolvent, massa de carbó actiu 
necessària i massa necessària de vapor d’aigua per efectuar la regeneració de 
l’adsorbent. 

 Producte 
m EtOH, 14 
(kg/cicle) 

m carbó actiu 
m H2O,v 

(kg/cicle) 

A 7 21 21 

D 3,6 11 12 

  
m Acetona, 14 
(kg/cicle) 

m carbó actiu 
m H2O,v 

(kg/cicle) 

B 3,3 20 9 

C 10 60 30 

Dimensions de la columna H-232: 

 V T =  100 dm3  

 L/D = 3 

 D = 0,35 m, L = 1,05 m 
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B.15. Unitat de recuperació de dissolvents i principis actius 

A la unitat de recuperació de dissolvents es concentren les aigües mares mitjançant 
evaporadors, després de les recirculacions establertes, per tal de recuperar el dissolvent, 
disminuir la quantitat de residus i per a que existeixi la possibilitat de recuperar el fàrmac 
mitjançant una posterior cristal·lització. En aquesta unitat de procés també es purifiquen 
els dissolvents CIP utilitzats en la neteja dels equips. 

Així doncs la composició d’entrada als evaporadors i la quantitat diària a tractar és la que 
es mostra a la Taula b.20. 

Taula B.20. Composicions i quantitat de les aigües mares i dels dissolvents CIP d’entrada a 
l’evaporador per a cada producte. 

Component 
cicles/ 

dia·equip 
nr/dia 

Generació a.m.

(kg/dia) 

Generació 
dvent CIP a) 

(kg/dia) 

Total a tractar 

(kg/dia) 

A 8,5 -b) 8,5 

Etanol 
11 10 

131 5395 5526 

   139,5 5395 5535 

D 0,5 - b) 0,5 

Etanol 
12 11 

69 1387 1456 

   69,5 1387 1457 

B 18 - b) 18 

Acetona 
10 9 

64 4905 4969 

   82 4905 4987 

C 1,9 - b) 1,9 

Acetona 
11 10 

189 2197 2386 

   190,9 2197 2388 

a) Quantitats calculades al l’Annex C. b) La quantitat de solut dissolt en el dissolvent CIP es contempla en 
els balanços globals de matèria (composició aigües mares) i correspon al corrent 18. 

Es disposa de dos evaporadors per tractar els dissolvents, i establim un cabal 
d’alimentació  de 450 kg/h a cada evaporador, per tal de deixar temps de neteja entre 
dissolucions a tractar i un marge en previsió d’augment de producció 
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En el cas de les aigües mares, es vol concentrar la dissolució fins a una ßi = 0,9. En cada 
cas, la composició d’entrada, F i sortides L i V de l’evaporador (veure Fig B.8), per tal de 
que el cabal a l’alimentació sigui de 450 kg/h serà la mostrada en la Taula 6.21. En el cas 
de la regeneració de dissolvent CIP, enlloc de suposar una concentració de fàrmac, 
establim una recuperació de dissolvent del 85 %, obtenint els cabals d’evaporat i 
concentrat mostrats  també a la Taula B.21. En el cas dels dissolvents CIP utilitzem els 
valors màxims de cabal. 

 

Taula B.21. Balanços de matèria a l’evaporador per a cada producte i per als dissolvents CIP. 

 
Generació 

a.m. 
(kg/dia) 

F 
(kg/h) 

Dció 
concentrada 

β= 0,9 
(kg/dia) 

L 
(kg/h) 

Dvent a 
evaporar 
(kg/dia) 

V 
(kg/h) 

Temps 
evaporació 

(min.) 

A 8,5 27,4 8,5 27,4 0 0  

Etanol 131 422,6 45 145,6 86 277 19 

 139,5 450,0 53, 173,0 86 277  

D 0,5 3,2 0,5 3,2 0 0  

Etanol 69 446,8 26 168,8 43 278 9 

 69,5 450,0 26,5 172,0 43 278  

B 18 98,8 18 98,8 0 0  

Acetona 64 351,2 13 70,2 51 281 11 

 82 450,0 31 169,0 51 281  

C 1,9 4,5 1,9 4,5 0 0  

Acetona 189 445,5 25 59,4 164 386 25 

 190,9 450,0 26,9 63,9 164 386  

       (h.) 

Etanol CIP A 5395 450 809 67,5 4586 382,5 12 

Etanol CIP D 1387 450 208 67,5 1179 382,5 3 

Acetona CIP B 4905 450 736 67,5 4169 382,5 11 

Acetona CIP C 2197 450 330 67,5 1867 382,5 5 

S’utilitza vapor d’aigua saturat a 120 ºC, i la càmara d’ebullició opera a 100 kPa, que 
correspon a una temperatura d’ebullició de l’etanol de 78 ºC i de l’acetona de 56 ºC. Un 
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coeficient de transferència de calor apropiat per al disseny dels evaporadors pot ser de 
1000 W/m2 ºC (3600 kJ/ h m2 ºC).[12] 

Per balanç d’energia, podem calcular el consum de vapor i determinar l’àrea dels 
evaporadors : 

 S·λs = V·Hv + L·hL –F·hF + pèrdues;        (Eq B.29)

 Q = U·A·∆T= S·λs          (Eq  B.30) 

 
 
S: cabal de vapor d’aigua kg/h 
V: vapor kg/h 
L: cabal de dissolució concentrada kg/h 
F: cabal d’alimentació (dissolució diluïda) 
λ: calor latent de condensació kJ/kg  
H: entalpia del vapor, kJ/kg 
h: entalpia del líquid kJ/kg 

 
 

Fig. B.8. Esquema d’un evaporador 

Suposicions:  

• Pèrdues a l’exterior nul·les 
• No hi ha increment del punt d’ebullició de la dissolució 
• S entra com a vapor d’aigua saturat i surt condensat a Ts 
• La calor específica de l’alimentació i la dissolució concentrada són iguals a les del 

dissolvent pur. 

Per tant, podem simplificar l’Eq B.29 , resultant: 

 S·λs = V· λL + F·cp,F (TL-TF)       (Eq B.31) 

Substituïnt a l’Eq. B.31,  trobem el consum de vapor (S) i mitjançant l’Eq B.30 calculem 
l’àrea necessària en cada cas,(A); obtenint els resultats que es mostren a la taula B.22. 

Dades: 

Vapor d’aigua  λs,120 ºC  = 2194 kJ/kg (McCabe-Smith) 

Etanol  λEtOH, 78 ºC    = 836 kJ/kg  cp l= 2,44 kJ/kg ºC 
Acetona  λAcetona, 56ºC = 500 kJ/kg  cp l= 2,15 kJ/kg ºC 
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Taula B.22. Àrees d’intercanvi de calor necessàries per a la concentració de les aigües mares i la 
recuperació dels dissolvents. 

 
TL  

(ºC) 

TF  

(ºC) 

S 

 (kg/h)

Q  

(kJ/h) 

U  

(kJ/kg·ºC) 

A  

(m2) 

A/Etanol 77 25 132 288689 3600 0,84 

D/Etanol 77 25 132 289492 3600 0,85 

B/Acetona 56 25 78 170480 3600 0,50 

C/Acetona 56 25 102 223052 3600 0,65 

       

Etanol CIP 77 25 172 376866 3600 1,10 

Acetona CIP 56 25 101 221243 3600 0,65 

Per tant en el cas de l’evaporador destinat a dissolucions en etanol, l’àrea mínima ha de 
ser de 1,1 m2, i en el cas de les dissolucions d’acetona de 0,65 m2. El consum de vapor 
d’aigua a 120 ºC varia entre els 80 i els 130 kg/h. 
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Annex C.  Consum de matèries primeres i serveis 
 

A continuació es calculen els consums de matèries primeres (fàrmacs, dissolvent 
orgànics, diòxid de carboni) i serveis (dissolvents CIP de neteja, nitrogen, aigua, 
electricitat...) per a la planta dissenyada tenint en compte les dues alternatives 
proposades: 

 Alternativa 1: recirculació del CO2 

 Alternativa 2: no es recircula el CO2 

 

C.1  Consum anual de matèries primeres i dissolvents 
 

C.1.1 Necessitat anual de matèries primeres 

En les dues alternatives el consum de fàrmacs A, B, C i D com a matèria primera es el 
mateix. 

Tal i com es mostra a la Taula C.1, la necessitat anual de fàrmacs A,B,C i D  per obtenir 
50 tones anuals de producte microcristal·litzat és de 53 tones. Aquesta quantitat s’ha 
calculat a partir dels balanços de matèria i del número de recirculacions de les aigües 
mares.  

Per exemple, per produir fàrmac A, es necessiten 44 kg de fàrmac per a un cicle inicial i 
35,5 kg per a un cicle intermedi (veure balanços de matèria).  En un dia, es realitzen un 
cicle inicial i deu cicles amb recirculació d’aigües mares, per tant la quantitat diària 
necessària d’A serà de:  

 1 cicle inicial x 44 kg/cicle + 10 cicles intermedis x 35,5 kg/cicle = 400 kg A/dia 

 400 kg A/dia x 32 dies producció anuals = 13 t A / any 

Taula C.1. Necessitats anuals de fàrmacs com a matèries primeres. 

Necessitat 
diària  

Dies 
producció 

Necessitat 
anual  

Prod. 
cicles/ 

dia·equip nr/dia 

Consum  
cicle inicial

(kg/cicle) 

Consum cicle 
intermedi 

(kg/cicle) (kg/dia)    (t/any) 

A 11 10 44 35,5 434,5 32 13 

B 10 9 45 28 325 46 14 

C 11 10 9 7 86 162 13 

D 12 11 3,5 3 39,5 347 13 

      Total (t) 53 
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C.1.2  Necessitat anual de dissolvents 

 

• Necessitats anuals de dissolvents orgànics de procés 

En les dues alternatives els dissolvents orgànics necessaris són etanol i acetona, amb el 
mateix consum.  

La quantitat necessària anual d’etanol serà de 33 tones i la d’acetona de 28 tones. 
Aquests valors s’obtenen a partir dels balanços de matèria en un cicle i de la quantitat de 
dissolvents recuperada en la unitat de regeneració de dissolvents orgànics. Per exemple, 
en el cas del producte A: 

A partir dels balanços de matèria s’ha calculat que en un cicle inicial són necessaris 140 
kg d’etanol, i que en un cicle intermedi se’n necessiten 9 kg.  En un dia es realitzen 11 
cicles, i d’aquests en 10 hi ha recirculació d’aigües mares, i a més hem determinat que el 
número de cicles de producció anuals d’A és de 354. La quantitat d’etanol recuperat 
d’aigües mares d’A és de 86 kg/dia, i els dies de producció d’A són 30 dies/any. Llavors la 
necessitat diària d’etanol serà de: 

 tAinicialscicles
ionsrecirculac
anyAcicles inicialcicleolekg 536

10
/357 /tan140 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯= ×  

 termitjosciclesinicialsciclesanyAcicles ermigcicleolekgx 3int32136/357 int/tan9 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=−  

 Total consum anual etanol en processat d’A = 5 + 3 = 8 t 

 Quantitat recuperada etanol aigües mares = 86 kg/dia x 32 dies producció d’A = 3 t 

 Necessitat anual d’etanol per processar A = 8-3 = 5 t 

De la mateixa manera calculem les necessitats de dissolvents per produir B, C i D.  
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Taula C.2. Necessitats anual de dissolvents de procés.  

Prod. nr/dia cicles 
anuals 

Consum 

(kg/cicle 
inicial) 

Consum 
(kg/ cicle 
intermig)

Consum 
diari 

dissolvent 
(kg) 

Consum 
anual 
(t/any) 

Reutilitzat 
(t/any) 

Necessitat 
anual 

dvents 
procés 
(t/any) 

A 10 357 140 9 230 8 3 5 

D 11 4167 73 4 117 43 15 28 

    Consum anual etanol de procés (t) 51 18 33 

B 9 463 68 4 104 5 2 3 

C 10 1786 199 10 299 52 27 25 

   Consum anual acetona de procés  (t) 57 29 28 

 

• Necessitats anuals de dissolvents CIP:  

El sistema CIP consisteix en la neteja de les unitats de procés mitjançant un dissolvent 
líquid apropiat injectat a través de pulveritzadors i un gas comprimit que s’injecta en la 
direcció contrària al flux de dissolvent, de forma que es produeix un flux turbulent que 
dissol i arrossega els residus de fàrmac que conté l’equip, complint així els requeriments 
de neteja establerts. L’el·lecció del dissolvent CIP apropiat depèn de la naturalesa del 
solut, essent normalment dissolucions aquoses que dissolen o destrueixen químicament 
el fàrmac. En aquest projecte, en tractar amb fàrmacs no específics, establim l’ús com a 
dissolvent CIP del mateix dissolvent utilitzat en el procés. D’aquesta manera la dissolució 
utilitzada es pot tractar  en la unitat de recuperació i recuperar el dissolvent per a la seva 
posterior utilització.  

En les dues alternatives el consum de dissolvents de neteja serà el mateix. 

En cada batch s’utilitza dissolvent CIP fresc que en ser utilitzat s’envia a la unitat de 
recuperació de dissolvents orgànics. Suposant que en cada operació de neteja un 15 % 
del dissolvent s’evapora sortint per la línia d’evacuació del gas, els consums de dissolvent 
CIP per a cada equip principal es descriuen a continuació.  

Dipòsits a pressió i separador:   

A cada equip s’injecta un 10% de dissolvent en volum respecte el volum de l’equip, que 
correspon a 40 dm3 dissolvent /cicle. Per tant s’utilitzen 32 kg dvent CIP en cada cicle. 
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Filtres:  

Aquí la càrrega de sòlid és major i s’utilitzarà un 20 % de dissolvent CIP respecte el 
volum dels filtres. 

 1-H220-a,b,c (A=10,52m2):   V = 1070 dm3; 

      m dvent CIP, 1-H220 = 171 kg dvent CIP/cicle 

 1-H220-a,b (A=4,41m2)   V = 450 dm3  

      m dvent CIP, 2-H220 = 72 kg dvent CIP/cicle 

A partir del número de dies de producció de cada fàrmac, tenint en compte el número de 
cicles diaris de cada producte i les quantitats recuperades en la unitat de recuperació de 
dissolvents, s’obté el balanç de matèria global que es representa mitjançant diagrama de 
blocs a la Figura c.1. i la necessitat anual de dissolvents CIP serà de 214 tones d’etanol i  
190 tones d’acetona (Taula c.3). 

Taula C.3. Consums i necessitats anuals d’etanol i acetona com a dissolvents CIP de neteja d’equips. 

Prod./ 

Dvent 
Equip 

Consum 
CIP  

(kg/dia) 

Pèrdues 
CIP 

(kg/dia) 

Enviat a 
recuperació 

(kg/dia) 

Dissolvent 
Recuperat 

(kg/dia) 

Consum 
anual CIP 

(t/any) 

Dissolvent 
CIP 

Recuperat 

(t/any) 

Dipòsit a pressió 352 53 299    

Filtres 5643 846 4797    
A/ 

Etanol 
Separador 352 53 299    

  6347 952 5395 4586 203 147 

Dipòsit a pressió 320 48 272    

Filtres 5130 770 4361    
B/ 

Acetona 
Separador 320 48 272    

  5770 866 4905 4169 265 192 

Dipòsit a pressió 352 53 299    

Filtres 1881 282 1599    
C/ 

Acetona 
Separador 352 53 299    

  2585 388 2197 1867 419 302 

Dipòsit a pressió 384 58 326    

Filtres 864 130 734    
D/ 

Etanol 
Separador 384 58 326    

  1632 245 1387 1179 566 409 
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  Necessitats anuals dissolvents CIP 

Total Etanol CIP anual (t) 214 

Total Acetona CIP anual (t) 190 

 

Figura C.1.  Balanç de matèria anual de dissolvents CIP de neteja d’equips. 

 

• Necessitat anual de diòxid de carboni 

La necessitat anual de diòxid de carboni es pot calcular a partir de les pèrdues en cada 
cicle i el número de recirculacions. 

Les pèrdues de diòxid de carboni en cada cicle són les degudes al volum dels filtres i al 
volum del separador després del secat, junt amb el CO2 dissolt en el dissolvent orgànic 
en el corrent 17, ja que aquest corrent en arribar al dipòsit  D-110 s’escalfa fins a 
temperatura ambient, el que provoca que hi hagi menys CO2 en dissolució, i que aquest 
CO2 s’evacuï en obrir el dipòsit de dissolució.  

Abans del secat,  les condicions de pressió i temperatura en les que es troba el CO2 són 
d’1 bar i 15 ºC, i en aquestes condicions té una densitat de 0,002 g/cm3. Per tant en cada 
filtre la quantitat de CO2  perduda serà de: 

 1-H220-a,b,c (A=10,52m2):  V= 1070 dm3  m CO2, 1-H220 = 2 kg 

 1-H220-a,b (A=4,41m2)  V= 450 dm3  m CO2, 2-H220 = 1 kg 

El separador té un volum de 400 dm3 que equival a 1 kg de CO2 a les mateixes 
condicions de pressió i temperatura que en els filtres. 
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Tenint en compte aquestes quantitats, les pèrdues de CO2 en cada cicle (o sigui la 
quantitat de CO2 fresc a afegir) són les que es mostren a la taula següent. 

 

Taula C.4. Pèrdues de diòxid de carboni en un cicle de procés. 

Producte Pèrdua CO2 filtres 
H-220 (kg/cicle) 

Pèrdua CO2 
separador H-230 

(kg/cicle) 

Pèrdua CO2 
dipòsit D-110 

(kg/cicle) 

Total pèrdues:      
m CO2,5  (kg/cicle) 

A 6 1 1 8 

B 6 1 1 8 

C 2 1 4 7 

D 2 1 0,5 3,5 

 

Així, segons les pèrdues i el número de recirculacions, si es recircula el CO2 tant de 
procés com de secat, i el CO2 de secat és una part del que ha estat utilitzat com a 
dissolvent (Alternativa 1) la necessitat anual de diòxid de carboni serà de 170 tones 
(Taula C.5) . 

Taula C.5.  Consum anual de CO2 per a l’Alternativa 1: Recirculació del diòxid de carboni 

Producte 

 

 

nr/dia Consum  CO2 / cicle 
inicial   (kg/cicle) 

Pèrdues   

 (kg/cicle) 

Consum diari 
CO2  
(kg) 

Dies 
producció 

Consum 
anual CO2 

(t/any) 

A 10 176 8 256 32 8 

B 9 245 8 317 46 15 

C 10 152 7 222 162 36 

D 11 283 3,5 321,5 347 112 

  Total consum anual CO2 (t) 170 

 
Figura C.2.  Balanç de matèria anual del diòxid de carboni en l’Alternativa 1. 



Annex C  Pág. 55  
 
 

 

Si no es recircula (Alternativa 2), el consum augmenta fins a 3900 tones anuals: 

 

 

Càlcul consum CO2 de secat: 

En cada tipus de filtre hi circulen els cabals següents (calculats en el disseny dels 
compressors de secat) 

 filtrehkgm
mh

kg
⋅=⋅

⋅
/75152,104,71 2

2
 

 filtrehkgm
mh

kg
⋅=⋅

⋅
/31541,44,71 2

2
 

El secat dura 30 min, per tant la quantitat de CO2 consumida per filtre en un cicle serà de: 

 Filtres 1: 375 kg/filtre·cicle 

 Filtres 2: 157 kg/filtre·cicle 

Taula C.6. Consum anual de CO2 per a l’Alternativa 2: No es recircula el diòxid de carboni 

Producte 
cicles/any nec per 
cobrir producció 

Consum  CO2 procés 
/cicle inicial   

(kg/cicle) 

 Consum anual CO2 
procés (t/any) 

A 357 176  63

B 463 245  113

C 1786 152  271

D 4167 283  1179

Consum anual CO2 procés (t) 1627

Producte nº filtres 
Consum  CO2/cicle 
·filtre 

Consum/cicle 
(kg) 

Consum anual CO2 
secat (T/any) 

A 3 375 1125 402

B 3 375 1125 521

C 1 375 375 670

D 1 157 157 654

Consum anual CO2 secat (t) 2246

Total consum anual CO2 (t) 3873
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Figura C.3. Balanç de matèria anual del diòxid de carboni en l’Alternativa 2. 

 

C.2 Consum anual de matèries auxiliars 
 

• Necessitat anual de Nitrogen 

En les dues alternatives es consumeix la mateixa quantitat de nitrogen. 

Consum de nitrogen d’alta pressió 

Per efectuar la despressurització a partir de les vàlvules X-211 s’utilitza nitrogen a 10 
MPa que actua d’èmbol sobre la dissolució solut/dissolvent orgànic/CO2,  mantenint la 
pressió dins del dipòsit.  A partir del volum dels dipòsits D-210 i del número de cicles 
anuals es pot calcular el consum anual de N2 a alta pressió: 

 ρN2 (10 MPa, 25ºC) = 112,55 kg/m3 

 0,4 m3 *112,55 kg/m3 = 45 kg N2 / cicle 

 45 kg N2 / cicle ·6773 cicles/any = 304785 kg N2/any = 300 t  

Consum de nitrogen de  baixa pressió 

El nitrogen de baixa pressió es consumeix en el procés de descàrrega del tortó en els 
filtres i com a agent gasós en la neteja CIP dels equips de procés. El consum de nitrogen 
a 600 kPa en els filtres per tal d’efectuar la descàrrega del tortó equivaldrà 
aproximadament al volum de les mànigues. 

Per als filtres 1-H220 (10,52 m2) el número de mànigues és de 31. Per als filtres 2-H220 
(4,41 m2) el número de mànigues és de 13. Les dimensions de les mànigues són de 90 
mm diàmetre x 1200 mm de llarg, per tant el volum de cada màniga és de 7,63 dm3, i el 
volum que ocupen les mànigues en els filtres 1-D210 és de 244 dm3 i en els filtres 2-D210 
és de 99 dm3. Per ocupar aquests volums a pressió atmosfèrica i 15 ºC la quantitat de 
nitrogen necessària serà de 0,28 kg i 0.11 kg per cicle i filtre, respectivament (ρN2 (100 kPa, 
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15ºC) = 1,17 kg/m3), i el consum anual degut a la descàrrega de sòlid en els filtres serà de 
1,63 tones de N2, tal i com es calcula a continuació. 

0,28 kg/cicle * 3 filtres * 357 cicles A /any  = 300 kg N2 

0,28 kg/cicle * 3 filtres * 463 cicles B /any = 390 kg N2 

0,28 kg/cicle * 1 filtre * 1786 cicles C /any = 500 kg N2 

0,11 kg/cicle * 1 filtre * 4167 cicles D /any = 460 kg N2 

Total consum anual N2 descàrrega tortó = 1,63 t  

El consum de N2 com a agent creador de turbulència en la neteja CIP en ser injectat a 
contracorrent d’un dissolvent apropiat s’estima a partir del volum dels equips. suposem 
que és necessari el doble de nitrogen en volum respecte el volum de l’equip. Així, 

Dipòsits:  400·2· dm3· 6529 cicles/any   = 5418400 dm3 

Filtres   3·2·1070 dm3 354 cicles/any    = 2291940 dm3 

  3·2·1070 dm3 458 cicles/any    = 2972460 dm3 

  1·2·1070 dm3 1880 cicles/any    = 3822040 dm3 

  1·2·400 dm3 ·4167 cicles/any   = 3750300 dm3 

Separadors:  2·400 dm3 ·6529 cicles/any    = 5418400 dm3 

 Total N2 CIP  = 23673 m3  = 28 t (1 bar, 25ºC) 

Total consum anual nitrogen = 300 + 2 + 28 = 330 tones N2 

 

• Necessitat anual d’aigua de refrigeració: 

La necessitat anual d’aigua de refrigeració ve donada per la necessària en els 
compressors de recirculació del diòxid de carboni de procés i de secat, per tant només hi 
ha consum d’aigua en l’alternativa 1.  

Refrigeració compressors recirculació. Consum d’aigua a 15 ºC:  

q H2O,A = 19 m3/h; t = 10 min;  m H2O,A = 3,2 m3/cicle 

q H2O,B = 17,8 m3/h;  t = 15 min m H2O,B = 4,45 m3/cicle 

  q H2O,C = 5,4 m3/h;  t = 30 min m H2O,C = 2,7 m3/cicle 

  q H2O, D =12,5 m3/h;  t = 25 min m H2O, D = 5,2 m3/cicle 

Multiplicant pel número de cicles anual de cada producte s’obté: 
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Total anual aigua refrigeració per compressors recirculació = 30000 m3 

Refrigeració compressors secat. Consum d’aigua a 15 ºC: 

  Sala 1: 14 m3/h; t = 30 min       m H2O, 1 = 7 m3/cicle·filtre  

  Sala 2 : 6 m3/h;     t = 30 min m H2O, 2 = 3 m3/cicle·filtre 

Per al fàrmac A,  

  7 m3/cicle·filtre· 3 filtres · 357 cicles A/any =7500 m3 

Anàlogament per a la resta de productes, s’obté:  

 Total anual aigua refrigeració per compressors secat = 42200 m3 

 Total anual aigua refrigeració (alternativa 1) = 30000 + 42200 = 72200 m3 

 

• Necessitat anual  de vapor d’aigua:  

En les dues alternatives estudiades el consum de vapor d’aigua serà el mateix, i 
correspondrà al vapor consumit als cicles de desorció en la columna de carbó actiu i als 
evaporadors de la unitat de recuperació de dissolvents orgànics. 

Consum de vapor d’aigua en els cicles de desorció carbó actiu 

El consum de vapor d’aigua ve donat per la quantitat necessària per efectuar la desorció 
dels dissolvents adsorbits en el filtre de carbó actiu. Aquest vapor d’aigua condensarà i ha 
de ser tractat com a residu. Segons el disseny del filtre d’adsorció, és necessari un cicle 
de desorció després de cada cicle de micronització de C, un cada tres cicles d’ A i B i un 
cada sis cicles de D. Així, el consum de vapor d’aigua serà de 66 tones (veure disseny 
columna absorció amb carbó actiu). 

Taula C.7. Consum anual de vapor d’aigua en els cicles de desorció de la columna de carbó actiu. 

Producte 

 

Consum vapor 

(kg/cicle) 

Cicles desorció 
anuals 

Consum vapor 

(kg/any) 

A 21 119 2499 

D 12 695 8334 

B 9 154 1389 

C 30 1786 53580 

Total anual vapor d’aigua desorció (t) 66 
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Consum de vapor d’aigua a la unitat de recuperació de dissolvents orgànics 

A partir del consum horari dels evaporadors de la unitat de regeneració de dissolvents  es 
calcula el consum anual. Coneixem el temps d’evaporació, calculat a l’apartat de disseny 
de la unitat, per tant es pot obtenir el consum diari, i a partir dels dies de producció anuals 
de cada fàrmac s’obté que el consum anual de vapor d’aigua saturat a la unitat de 
recuperació de dissolvents és de 340 tones. 

Taula C.8. Consum anual de vapor d’aigua en els evaporadors de la unitat de tractament de 
dissolvents  

Producte/Dissolvent 
S 

 (kg/h) 

t evaporació  

(h) 

S  

(kg/dia) 

S 

(kg/any) 

A/Etanol 132 0,32 42 1352 

D/Etanol 132 0,15 20 4891 

B/Acetona 78 0,19 15 682 

C/Acetona 102 0,42 43 6940 

Etanol CIP A 172 12 2064 66048 

Etanol CIP D 172 3 516 127452 

Acetona CIP B 101 11 1111 51106 

Acetona CIP C 101 5 505 81810 

Total anual vapor d’aigua evaporadors (t) 340  

 

Per tant el consum total anual de vapor d’aigua serà de 66 + 340 = 400 tones. 

• Necessitat anual  de mescla refrigerant 

El condensador de CO2 utilitza una mescla etilenglicol aigua al 50 % v/v com a fluid 
refrigerant en circuit tancat. El fluid refrigerant és substituït cada 30 dies, per tant el cost 
del fluid és despreciable respecte el total, però sí s’ha de tenir en compte l’energia 
utilitzada en refredar el fluid, i que correspon, segons el disseny de l’equip, a 190000 kJ/h.  
Si en cada cicle el circuit refrigerant funciona durant 30 min., l’energia  consumida 
anualment serà de 1,3·109 kJ (1300 GJ). 

• Necessitat anual d’aire comprimit per a la instrumentació 

El consum d’aire comprimit per a l’accionament de les diferents vàlvules és difícil 
d’estimar en aquesta etapa de disseny de la planta i hauria de ser tingut en compte en 
etapes posteriors de disseny, quan la instrumentació ja està plenament definida.   
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C.3.  Necessitats anuals de consumibles 

• Necessitat anual  de carbó actiu 

El llit de carbó actiu és substituït o bé quan hi ha un canvi de producte, o bé cada 30 dies. 
Així, el consum anual de carbó actiu serà aproximadament de: 

60 kg· 2 columnes · 285 (dies/any)  / 30 dies  = 1140 kg carbó actiu/any 

• Necessitat anual  de mànigues filtrants  

Les mànigues filtrants se substitueixen un cop al dia.  

A la sala 1 cada filtre consta de 31 mànigues, i a la sala 2 de 13 mànigues. Així, el 
consum anual de mànigues filtrants serà de: 

 31 mànigues · 3 filtres · 32 dies producció A  = 2976 

 31 mànigues · 3 filtres · 46 dies producció B  = 4278 

 31 mànigues · 1 filtre ·  171 dies producció C = 5301 

 13 mànigues · 1 filtre ·  320 dies producció D = 4160 

 Total consum anual mànigues filtrants   =  16715 u. 

 

C.4.  Consum anual d’energia elèctrica 

El consum d’energia elèctrica es calcula a partir de la potència assignada a cada equip i 
el temps de funcionament de cada un. Per calcular el cost anual en electricitat s’ha 
utilitzat la tarifa vigent en terme d’energia i terme de potència: 

 Terme d’energia : 0,101941€/kWh d’energia consumida 

 Terme de potència : 1,988549 € /kW·mes de potència contractada 

 A les Taules C.9 I C.10 es mostren els consums estimats de cada equip agrupats per 
tipus i el cost de l’electricitat per a les dues alternatives.   
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Taula C.9. Consum elèctric per a l’Alternativa 1.  

Concepte 

   

Codi

 

Potencia

 (kW) 

t func 

 
(h/cicle)

Consum 
elèctric  

(kWh/cicle) 

Consum 
elèctric  

(kWh/any) 

Cost 
electricitat   

(€/any) 

Agitadors Predissolució   0,37 1,00 0,37 2416 255

 Alta pressió  4 1,00 4,00 26116 2762

     3017

Bombes Dissolució   0,17 0,08 0,01 89 9

 CO2  4 0,33 1,32 8618 911

  Recirculació   0,06 0,50 0,03 196 21

     941

Compressors Recirculació 1 249 0,33 82,17 536488 56734

  2 110 0,50 55,00 359095 37975

 Secat 1 186 0,33 61,38 400750 42380

    2 52 0,50 26,00 169754 17952

     155040

Intercanviadors Escalfador   15 0,50 7,50 48968 5178

Equips auxiliars 

a   -      161051 16418

     620 kW    Subtotal 1771559 180595

        Pèrdues b 88578 9030

         Total anual € 1860137 189624

a) Suposem un 10 % extra en equips auxiliars  (bombes dels sistemes CIP, envasadora, climatització sala 
blanca...) i il·luminació b) S’estima que un 5 % del consum elèctric total correspon a pèrdues. 
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Taula C.10. Consum elèctric per a l’Alternativa  2.  

Concepte   Codi 

Potencia 

 (kW) 

t func 

 
(h/cicle)

Consum 
elèctric  

(kWh/cicle) 

Consum 
elèctric  

(kWh/any) 

Cost 
electricitat  

(€/any) 

Agitadors Predissolució   0,37 1,00 0,37 2416 255 

 Alta pressió  4 1,00 4,00 26116 2762 

     3017 

Bombes Dissolució   0,17 0,08 0,01 89 9 

 CO2  4 0,33 1,32 8618 911 

  Recirculació   0,06 0,50 0,03 196 21 

     941 

Intercanviadors Escalfador   15 0,50 7,50 48968 5178 

Equips auxiliars a   -      8963 914 

      24 kW   Subtotal 98594 10051 

   -     Pèrdues b 4930 503 

         Total anual € 103524 10553 

a) Suposem un 10 % extra en equips auxiliars  (bombes dels sistemes CIP, envasadora, climatització sala 
blanca...) i il·luminació b) S’estima que un 5 % del consum elèctric total correspon a pèrdues. 

 

La potència contractada serà la suma de les potències individuals, 620 kW per a 
l’alternativa 1 i 24 kW per l’alternativa 2, per tant per a l’alternativa 1 el terme de potència 
serà de 16290 € anuals i el cost total en electricitat de 205914 €, i per a l’alternativa 2 el 
terme de potència serà de 619 € anuals i el cost total en electricitat de 11173 €. Com es 
pot observar l’alternativa 2 és molt més favorable energèticament. 

 

C. 5  Generació de residus 

Residus perillosos: contenen producte actiu o dissolvents orgànics i han de ser recollits 
per un gestor autoritzat. 

• Sòlids: Mànigues filtrants utilitzades. Codi CRC 070403 (ES) Filtres i materials 
adsorbents amb compostos orgànics no halogenats. Producció: 16715 u/any 

• Dissolvents no halogenats: Aigües mares concentrades procedents de la unitat de 
recuperació de dissolvents i dissolvents CIP no recuperats. Codi CRC  070102 
(ES) Aigües mares, banys i solucions líquides amb compostos orgànics no 
halogenats. Producció: 17 t aigües mares + 185 t dissolvents CIP. 
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• Aigües residuals: condensat procedent de desorció del carbó actiu, conté 
dissolvents orgànics no halogenats. Codi CRC 140103 (ES) Dissolvents no 
halogenats. Producció : 66 t vapor condensat + 37 t dissolvents desorbits = 103 
tones.  

 





Annex D  Pág. 65  
 
 

 

 

Annex D. Càlcul dels índexs de sostenibilitat 
  

Com a indicadors quantitatius de la sostenibilitat del procés, i per tal de comparar el 
disseny DELOS presentat vers una planta convencional de cristal·lització i micronització, 
s’han utilitzat els següents índexs: índex de matèria, índex d’energia, índex d’aigua, índex 
de toxicitat, i índex de contaminació. [20]  

Tots els índexs es calculen per unitat de massa de producte acabat, com més baix és el 
valor d’un índex, més sostenible és el procés. 

A continuació es mostren les definicions dels índexs de sostenibilitat, en forma 
d’equacions. 

•  
acabatproductekg

consumidesprimeresmatèrieskg
matèriadeÍndex =     (Eq. D.1) 

•  
acabatproductekg

naturalgasdeconsumitskg
energiadÍndex ='     (Eq. D.2) 

On, la massa consumida de gas natural és l’equivalent al consum de gas natural, de 
fueloil,  d’electricitat i de vapor d’aigua. La conversió d’energia elèctrica a gas natural i la 
conversió d’energia a massa vénen donades per les relacions:  

   0,92 kJ GN = 1 kJ Eelèctrica 

   52000 kJ GN = 1 kg GN. 

•  
acabatproductekg

aiguadconsumitskg
aiguadÍndex

'
' =      (Eq. D.3) 

•  
acabatproductekg

consumidestòxiquesmatèrieskg
toxicitatdeÍndex =    (Eq. D.4) 

•  
acabatproductekg

hivernacleefectegasosemesoskg
aciócontadeÍndex =min    (Eq. D.4) 

On la quantitat equivalent de CO2 emès pel consum d’energia elèctrica i de gas natural és 
de: [21] 

  438,71 t CO2 /GWh energia elèctrica 

  202,14 t CO2 /GWh gas natural 
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D.1 Càlcul dels Índexs de Sostenibilitat del disseny proposat 
amb recirculació del CO2 (Alternativa 1) 

Els resultats obtinguts dels índexs de sostenibilitat són els següents: 

 Índex de matèria = 53 t matèries primeres / 50 t producte acabat = 1,1 

 Índex d’energia: 

 Electricitat   

 1 860137 kWh/any = 6,7·109 kJ/any = 6,2·109  kJ GN/any= 118500 kg 
GN/any 

 Vapor d’aigua saturat a 120 ºC (cicles de desorció i evaporadors) 

 400 000 kg vapor d’aigua /any · 2194 kJ/kg vapor d’aigua = 8,8·108 kJ/any 

   Suposem 5 % pèrdues: 9,2·108 kJ GN /any = 17 700 kg GN/any 

 Refrigeració (refredament CO2) 

   1,3·109 kJ =1,2·109 kJ GN = 23000 kg GN/any 

  Total consum equivalent GN = 118 500 + 17 700 + 23 000 = 159200 kg GN /any 

  Índex d’energia = 159,2 t GN / 50 t producte acabat = 3,2 

 Índex d’aigua = 72 200 t aigua / 50 t producte acabat = 1444 

El valor de l’índex d’aigua és molt elevat. El major consum d’aigua prové de la 
refrigeració dels compressors, per tant és necessària la refrigeració dels 
compressors en circuit tancat per tal de disminuir aquest índex. 

 Índex de toxicitat : 

Considerem com a substàncies tòxiques el mateix producte acabat, per tant 
l’índex de toxicitat és equivalent a l’índex de matèria.  

 Índex de contaminació: 

L’índex de contaminació no inclou el CO2 utilitzat com a dissolvent, ja que no ha 
estat generat per la planta, sinó que ha estat utilitzat. 

 Electricitat   

   1 860137 kWh/any = 1,86 GWh/any = 816 t CO2 / any 
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 Vapor d’aigua saturat a 120 ºC 

     9,2·108 kJ/ any =0,25 GWh/any =52 t CO2 / any 

 Refrigeració 

   1,3·109 kJ =0,36 GWh/any =158 t CO2 / any 

   Total emissió CO2 = 816 + 52 + 158 = 1026 t CO2 / any 

 Índex de contaminació = 1026 t CO2 / 50 t producte acabat = 20,5 

S’observa que el CO2 generat pel consum d’energia elèctrica (majoritàriament degut als 
compressors) és major que el consumit en el procés com a dissolvent, per tant des del 
punt de vista ambiental la recirculació del diòxid de carboni no és viable.  

 

D.2 Càlcul dels Índexs de Sostenibilitat del disseny proposat 
sense recirculació del CO2 (Alternativa 2) 

 Índex de matèria = 53 t matèries primeres / 50 t producte acabat = 1,1 

 Índex d’energia: 

 Electricitat   

98 594 kWh/any = 3,5·108 kJ/any = 3,2·108 kJ GN / any =  6 192 kg GN/any 

 Vapor d’aigua saturat a 120 ºC 

 400 000 kg vapor d’aigua /any · 2194 kJ/kg vapor d’aigua =  8,8·108 kJ/any 

   Suposem 5 % pèrdues: 9,2·108 kJ GN /any = 17 700 kg GN/any 

 Refrigeració 

   1,3·109 kJ =1,2·109 kJ GN = 23000 kg GN/any 

 Total consum equivalent GN = 6 192 + 17 700 + 23 000 = 46 892 kg GN /any 

  Índex d’energia = 46,9 t GN / 50 t producte acabat = 0,9 

 Índex d’aigua = 0 t aigua / 50 t producte acabat = 0 

 Índex de toxicitat : 

Considerem com a substàncies tòxiques el mateix producte acabat, per tant 
l’índex de toxicitat és equivalent a l’índex de matèria.  
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Índex de contaminació: 

L’índex de contaminació no inclou el CO2 utilitzat com a dissolvent, ja que no ha estat 
generat per la planta, sinó que ha estat utilitzat. 

 Electricitat   

   98 594 kWh/any = 0,098 GWh/any = 43 t CO2 / any 

 Vapor d’aigua saturat a 120 ºC 

     9,2·108 kJ/ any =0,25 GWh/any =52 t CO2 / any 

 Refrigeració 

   1,3·109 kJ =0,36 GWh/any =158 t CO2 / any 

   Total emissió CO2 = 43 + 52 + 158 = 253 t CO2 / any 

 Índex de contaminació = 253 CO2 / 50 t producte acabat = 5,1 

S’observa que el CO2 generat pel consum d’energia elèctrica (majoritàriament degut als 
compressors) és major que el consumit en el procés com a dissolvent, per tant des del 
punt de vista ambiental la recirculació del diòxid de carboni no és viable.  

D.3 Índexs de sostenibilitat de tecnologies convencionals 
Els valors dels següents índexs han estat proporcionats per l’empresa Esteve Química, i 
corresponen a una planta amb una àrea de cristal·lització i una de micronització amb una 
producció de 214 tones totals anuals de diferents fàrmacs.[22] 

 Índex de matèria = 4,5 

 Índex d’aigua = 582 

 Índex d’energia: 

 Electricitat   

   9 134 000 kWh/any = 581 884 kg GN/any 

 Gas Natural 

   Densitat gas natural = 0,6-0,67 kg/m3.  

   Consum = 636 400 m3 ~ 483 664 kg GN  

   Total consum equivalent GN = 581 884 + 483 664 = 1 065 548 kg GN /any 

 Índex d’energia = 1 066 t GN / 214 t producte acabat = 5 
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 Índex de contaminació: 

 Electricitat   

   9 134 000 kWh/any = 9,134  GWh/any = 4007 t CO2 / any 

 Gas Natural 

   52 000 kJ GN = 1 kg GN. 

 483 664 kg GN = 2,51·1010 kJ GN = 6,82 GWh/any = 1378 t CO2 / any 

 Índex de contaminació= 5385 t CO2 /214 t producte = 25 
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Annex E. Càlcul del cost dels equips 

E.1. Dipòsits a pressió (1-D210, 2-D210) 

Es calcula a partir de la gràfica del cost de reactors agitats i amb camisa de 
calefacció/refrigeració en acer inoxidable 316 i pressió 1500 psi (100 bar):[23] 

 
Figura E.1. Costos de reactors agitats i encamisats en funció de la capacitat, la pressió de treball i 

el material de construcció. 

 Capacitat : 0,4 m3 

 Material: 316 SS  

 Pressió: 1500 psi 

 Cost de compra (sense instal·lació) = 88635 $ (Gener 2002) 
 

E. 2. Filtres de mànigues (1-H220-a, 1- H220-b, 1- H220-c; 2- H220-a, 2- H220-
b) 

 
S’han calculat a partir de la gràfica de costos de diferents tipus de filtres, publicada per la 
ref [23]. assumim que el filtre mànigues és similar al filtre de fulles verticals en acer 
inoxidable 316. 
 
 Àrea = 10,52 m2   Preu de compra = 19500 $ (Gener 2002) 
 Àrea = 4 m2   Preu de compra = 11700 $ (Gener 2002) 
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E.3. Separador (1-H230, 2-H230) 

A partir de la gràfica publicada per la ref [23], trobem que el cost d’ una columna vertical 
de diàmetre 0,5 m i alçada 2,5 m,  sense connexions ni rebliment/plats és de 16689 $ 
(material acer inoxidable 316 (Gener 2002) 

Hi afegim les connexions: 

 Cost  de les connexions (6 mm espessor) =11000 $/m connexió 

 Necessitem 3 connexions de 0,02 m= 0,06m   cost connexions =660 $ 

 Cost separador = 16689 + 660 = 17349 $(Gener 2002) 

E.4. Compressors per a la recirculació del CO2 de procés (1-G233, 2-G233) 

A partir de la gràfica publicada per la ref [23]: 

Compressor 1-G233: de pistó, motor inclòs, amb refrigeració d’aigua entre etapes  

 Pad = 17 kW · 5 = 85 kW  Cost = 170000 $ (Gener 2002) 

Compressor 2-G233: de pistó, motor inclòs, amb refrigeració d’aigua entre etapes  

 P = 55 kW   Cost = 133000 $ (Gener 2002)  

E.5. Dipòsit d’ emmagatzematge del CO2 de recirculació (1-F120, 2-F120) 

A partir de la gràfica publicada per la ref [23] 

 Cost unitari (acer al carboni, Patm) = 1100 $  (Gener 2002) 

 Factor correcció material = 3 

 Factor correcció pressió = 3,9 

 pag 558 Peters cost unitari = 1100*3*3,9 = 12870 $ (Gener 2002)  

E.6. Compressors per a la recirculació del CO2 de secat (G310) 

A partir de la gràfica publicada per la ref [23]. Tipus: de pistó, motor inclòs, amb 
refrigeració d’aigua entre etapes 

 Sala 1: tres compressors de tres etapes, P = 62 kW; Cost compressor = 112223 $ (Gener 
2002) 

 Sala 2: dos compressors de tres etapes, P = 26 kW; Cost compressor = 82800 $ (Gener 2002) 
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E.7. Dipòsit de dissolució “solut/dissolvent orgànic” (1-D110, 2-D110) 

Cost del dipòsit (gràfica costos de tancs de mescla, publicada per la ref [23]): 5500 $ 
(Gener 2002) 

El cost de l’agitador i el motor per una potència de 0,37 kW és de 2000 $  (Gener 2002). 

El cost total del dipòsit, amb agitació i motor,  és de 5500 + 2000 $ = 7500 $.  (Gener 
2002) 

E.8. Bomba alta pressió CO2 de procés (1-L122 i 2-L122) 

El preu de la bomba de diòxid de carboni, de tipus alternatiu de membrana, d’alta pressió 
i capçal refrigerat ha estat consultat a proveïdors. [24]  

Preu = 20000 € (2008) 

E.9. Bomba dissolució  L111 

A partir de la gràfica de costos de bombes centrífugues, publicada per la ref. [23] 

Cost: bomba amb motor elèctric de velocitat variable , 170 W, acer inoxidable 316 = 
1100*2,4 =2640 $ (Gener 2002) 

E.10. Bomba recirculació dissolvent L231 

A partir de la gràfica publicada per la ref. [23]. Cost: bomba centrifuga amb motor elèctric 
de velocitat variable, 60 W, acer inoxidable 316 = 1000*2,4 =2400 $ (Gener 2002) 

E.11. Intercanviador de calor (condensador) E-121 

A partir de la gràfica publicada per la ref. [23]: cost intercanviadors de doble tub, tubs 
d’acer inoxidable 316, carcassa d’acer al carboni:  

 P tub = 57 bar,  P carcassa = 1 bar 

 A= 7 m2   Cost  = 2200 $ 

 Factor pressió: P tub = 6205 kPa , factor = 1,1 

 Factor Material : carcassa acer inoxidable 316, factor = 2,2 

 Cost = 2200·1,1·2,2 = 5324 $ (Gener 2002) 

E.12. Calefactor CO2 E-123 
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Escalfador elèctric, 14,5 kW, a partir de dades de la ref. [23]: 

Cost = 1000 $ (Gener 2002) 

E.13. Filtre de carbó actiu H-232 

A partir de la gràfica publicada per la ref. [23]:  

Cost columna 100 dm3, L/D = 3, acer inoxidable 316 = 6000 $ (Gener 2002) 

E.14. Unitat de recuperació de dissolvents i principis actius 

Cost evaporadors : [25]  

Evaporador de pel·lícula descendent, acer inoxidable 316 SS,  Pressió < 150 PSI : 23000 $ (2007) 
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