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Resum 
 

En el present projecte es presenta el disseny d’una planta multi- producte amb una 
capacitat de producció de 50 tones anuals de productes farmacèutics microparticulats, 
(principis actius, excipients,...) mitjançant el procés DELOS. 

El procés DELOS és una metodologia basada en l’ús de fluids comprimits (FC’s), de 
desenvolupament recent, amb potencials aplicacions en la indústria farmacèutica. Aquest 
procés presenta nombrosos avantatges respecte les tecnologies convencionals de 
cristal·lització i micronització.  

La metodologia DELOS ha estat àmpliament estudiada a escala de laboratori i de planta 
pilot. En aquest treball, s’ha avaluat la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica d’aplicar 
aquest nou procés a escala industrial. S’han analitzat vàries alternatives de disseny, s’ha 
avaluat l’impacte ambiental de la planta dissenyada vers una planta de tecnologia 
convencional,  i s’ha realitzat una avaluació econòmica de les alternatives dissenyades, 
que compren una estimació de la inversió inicial requerida, una estimació del cost anual 
del producte i un anàlisi de rendibilitat.   

Els resultats obtinguts mostren que la planta dissenyada és viable en tots els aspectes 
mencionats. És tècnicament viable, el procés és simple, reproduïble i pot complir amb les 
estrictes normatives de qualitat farmacèutiques, sense gaires canvis en el procés, i els 
equips estan  disponibles en el mercat actual. L’avaluació de l’impacte ambiental 
demostra que en termes de sostenibilitat, la planta DELOS dissenyada és més sostenible 
que les tecnologies actuals de cristal·lització i micronització.  L’anàlisi econòmic mostra 
que la planta DELOS és rendible econòmicament.   
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1 Glossari 
 
 
1.1 Definicions 

Fluid comprimit (FC) o gas dens: fluid que es troba a prop o per sobre de les seves 
temperatura i pressió crítiques i que en condicions normals és un gas. 

Aigües mares: líquids obtinguts a partir de les separacions efectuades per a l’obtenció 
d’un producte, que contenen quantitats recuperables i/o reutilitzables de matèria primera, 
productes intermedis o producte acabat. En el procés DELOS estan formades per el 
producte que no ha sigut precipitat en la despressurització o recollit en el filtre i que 
roman en el dissolvent orgànic. 

Precipitació: o cristal·lització ràpida, separació de fases afavorida energèticament a 
partir d’una dissolució.  

Grau de Sobresaturació (β ): força impulsora de la precipitació, de forma que en una 
solució saturada o infrasaturada no es produeix.  

  β=[C]/[Cs]        (Eq 1.1) 

On, C es la concentració de solut a la dissolució, i Cs es la concentració de saturació (solubilitat) 
del solut en el dissolvent. 

Bones Pràctiques de Manufactura: conjunt de normes i activitats relatives al control de 
personal, equip, instal·lacions, documentació, materials i de totes les etapes de procés de 
fabricació a fi de garantir que els fàrmacs elaborats compleixen amb les especificacions 
establertes.  

Contaminació creuada: presència d’entitats físiques, químiques o biològiques 
indesitjables, procedents d’altres equips o processos. 

Sistema CIP: sistema de neteja d’equips in situ (Clean in place) automatitzat. 

Lot: quantitat específica de qualsevol matèria primera o producte acabat, que s’hagi 
elaborat en un cicle de producció, sota condiciones equivalents d’operació I durant un 
període de temps determinat. 

Temps de cicle: duració d’un cicle de producció en el qual s’obté un lot de producte 
acabat. 
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Pressió de disseny (Pd): pressió utilitzada en el càlcul de l’espessor mínim d’un recipient 
a pressió, amb la màxima tensió admissible i el coeficient de seguretat admès, sota les 
condicions més severes de servei tenint en compte la columna de líquid. Ha de ser igual 
o superior a la màxima pressió de treball (conforme a I.T.C. MIE-AP10). 

Pressió màxima de treball o pressió màxima admissible (Pmax): la pressió màxima 
admissible al recipient a pressió, calculada per a l’espessor nominal menys les 
toleràncies de fabricació, previsió per corrosió, etc. Es el màxim valor del tarat de la 
vàlvula de seguretat i ha de ser igual o inferior a la pressió de disseny (conforme a I.T.C. 
MIE-AP10). 

Temperatura de disseny (Td): temperatura utilitzada en el càlcul de l’espessor mínim.  

1.2 Abreviacions utilitzades 

FC  Fluid comprimit 
API  Principi actiu farmacèutic (active pharmaceutical ingredient) 
SEM  Microscòpia electrònica d’escombrat 
a.m.   Aigües mares 
Prod.  Producte 
dvent.  Dissolvent 
dció.   Dissolució 
CIP  Neteja in situ (clean in place) 
GMP  Bones Pràctiques de Manufactura (Good Manufacturing Practices) 
TC  Temps de cicle 
IM  Índex de matèria 
IA  Índex d’aigua 
IE  Índex d’electricitat 
IC  Índex de contaminació 
IEE  Índex d’incendi i explosió 
PTFE  Politetrafluoretilè (teflon) 
PP  Polipropilè 
PID   Controlador proporcional, derivatiu, i integral 
s.d.  Sobredimensionat 
VAN  Valor actualitzat net 
TIR  Taxa interna de retorn  
ROI  Retorn de la inversió 
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1.3 Símbols utilitzats 

ß  grau de sobresaturació 
dp  diàmetre de partícula, µm. 
nr  número de recirculacions 
ρ  densitat, g/cm3 
η  rendiment de precipitació, % 
T  temperatura, ºC 
TW  temperatura de treball, ºC 
ΔT  diferencial de temperatura 
PW  pressió de treball, MPa 
Pb/Pa  pressió de sortida/entrada, MPa 
P  Potència, kW 
Pd  pressió de disseny, MPa 
Pmax  pressió màxima admissible, MPa 
ΔP  diferencial de pressió 
Patm  pressió atmosfèrica 
Xi  fracció molar del component i. 
s  solubilitat, g/cm3 
Ci  concentració inicial, % wt 
TF  temperatura de refredament assolida en un procés DELOS, ºC 
m  massa, kg 
ms  massa de sòlid, kg 
n i  mols del component i. 
PM  pes molecular, g/mol 
V  volum, m3 o dm3 
q  cabal volumètric, m3/h  
q0  cabal volumètric de fluid comprimit en condicions estàndard, m3/h  
m&   cabal màssic, kg/h 
L  longitud,m 
D  diàmetre,m  
N  velocitat agitació, rpm 
A  Area d’intercanvi de calor, m2 
Af  Area de filtració, m2 
t  espessor mínim de paret, mm 
U  coeficient d’intercanvi de calor, kJ/h•m2•ºC 
I  inversió (M€) 
r  taxa interna de retorn (%) 
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2 Prefaci 

En els últims anys el desenvolupament de nous processos que utilitzen fluids comprimits 
(FC’s) com a dissolvents adequats per a la preparació de materials micro i nano 
particulats amb potencials aplicacions en la indústria farmacèutica (principis actius 
particulats, sistemes vesiculars, materials compostos ...) ha experimentat un fort interès. 
[1] 

Aquests nous processos permeten obtenir el material final en un sol pas i són una 
alternativa interessant als processos convencionals de cristal·lització i micronització, 
després dels quals són necessàries etapes addicionals (mòlta, homogeneïtzació...) per 
arribar al material micro o nanoparticulat desitjat. Els processos basats en FC’s estan 
governats per canvis de pressió, els quals es transmeten molt més ràpidament que la 
temperatura o els canvis de composició utilitzats en processos convencionals, el que es 
tradueix en un major control sobre el procés i per tant sobre les propietats del material 
final.  

A més, la majoria d’aquestes tecnologies utilitzen diòxid de carboni com a dissolvent, que 
d’aquesta manera adquireix un valor afegit destacable, ja que d’altra manera seria emès 
directament a l’atmosfera. El diòxid de carboni no és tòxic ni inflamable, és barat i pot ser 
reutilitzat. 

El procés DELOS, desenvolupat per investigadors del Departament de Nanociència 
Molecular i Materials Orgànics de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC), 
és una metodologia basada en FC’s mitjançant la qual s’obtenen de forma reproduïble i 
consistent materials micro i nanoparticulats amb distribucions de mida de partícula molt 
estretes.[2] Aquesta característica és molt important en aplicacions farmacèutiques, ja 
que propietats com la compactabilitat, la dispersibilitat i la biodisponibilitat del material 
depenen fortament de la mida de la partícula.  El procés DELOS es basa en una 
tecnologia robusta, i que pot complir les altes exigències de qualitat del sector 
farmacèutic. A més, per la seva simplicitat, l’escalat del procés d’escala de laboratori a 
planta pilot s’ha efectuat amb èxit.[3] Un cop validada la reproduïbilitat i facilitat d’escalat 
del procés DELOS,  només mancava avaluar tècnicament i econòmicament la viabilitat 
d’aplicar aquest procés a escala industrial. Així, l’ànim del present projecte és donar 
resposta a aquesta necessitat. 
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3 Introducció 

3.1 Objectius del projecte  

Els objectius del present projecte són els següents: 

1. Analitzar la situació actual dels processos de cristal·lització i micronització 
d’actius farmacèutics. 

2. Dissenyar una planta multi-producte a escala industrial de cristal·lització 
d’actius farmacèutics mitjançant el procés DELOS, que compleixi la normativa 
de qualitat GMP (bones pràctiques de manufactura). 

3. Avaluar tècnicament, ambientalment i econòmicament diferents alternatives de 
disseny. 

4. Comparar tècnicament, ambientalment i econòmicament la tecnologia 
proposada vers  tecnologies convencionals. 

  

3.2 Abast del projecte 

El projecte abasta els següents punts: 

• Un anàlisi de les mancances de les tècniques convencionals de cristal·lització i 
micronització de fàrmacs. 

• El disseny preliminar d’una planta industrial de cristal·lització de fàrmacs multi- 
producte que inclou la definició i el diagrama de flux del procés, la 
determinació dels temps de cicle, una planificació preliminar de la producció, i 
el disseny del equips bàsics que componen la planta    

• L’avaluació de l’impacte ambiental de la planta dissenyada, tenint en compte  
les dues alternatives que es detallen a continuació, i comparació amb l’impacte 
ambiental de les tecnologies convencionals. 

  Alternativa 1) Recirculació del CO2 

  Alternativa 2) No es recircula el CO2 

• Una avaluació del perill d’incendi de la planta dissenyada i la proposta de les 
mesures de seguretat i prevenció de riscs pertinents. 
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• Una avaluació econòmica de les dues alternatives abans enumerades, que 
inclou una estimació de la inversió inicial, una estimació dels costos de 
producció i un anàlisi de rendibilitat de la inversió. 

Així doncs el present projecte es centra en l’etapa de processat de principis actius com a 
sòlids particulats, i considerant que les matèries primeres d’aquest procés provindran 
d’etapes prèvies de síntesi o extracció queden fora de l’abast del present projecte 
aquestes etapes de síntesi o extracció dels actius farmacèutics a processar en la planta.  

Aquest projecte no abasta tampoc aspectes més relacionats amb la logística i 
l’organització industrial, com són la planificació de les necessitats de matèria primera, la 
planificació de la producció i altres aspectes que s’haurien de contemplar en estadis 
posteriors.   



Memòria  Pàg 15  
 

 
 

4 Processos de cristal·lització i micronització en 
l’entorn farmacèutic. Tecnologies actuals i de 
futur 

 

4.1 La importància dels materials micro i nano-particulats en el 
subministrament de fàrmacs 

La obtenció de materials micro i nano-particulats és un dels reptes de la industria 
farmacèutica actual. La baixa solubilitat en aigua de molts fàrmacs fa que molts d’ells 
siguin descartats en etapes de desenvolupament per la seva  baixa biodisponibilitat. En 
administracions orals, la solubilitat en els fluids intestinals i la cinètica de dissolució són 
factors limitants en molts dels casos, així doncs, la recerca en estratègies per 
l’afavoriment de la dissolució de fàrmacs és d’alt interès. [4] 

Les propietats dels materials moleculars venen determinades per la seva estructura 
molecular, però també per les seves característiques estructurals a nivell supramolecular, 
micro i nanoscòpic. Per exemple, la mida de partícula és una característica molt important 
a controlar en materials amb aplicació farmacèutica, doncs és determinant per a la seva 
via d’administració.  

Els fàrmacs amb una baixa biodisponibilitat normalment s’administren per via oral amb 
mides de partícula micromètriques (< 10 µm), ja que d’aquesta manera s’incrementa la 
cinètica de dissolució. A més, en partícules petites la capa de difusió al voltant de la 
partícula és més prima, el que resulta en una distribució més ràpida de les molècules 
dissoltes. En vies d’administració pulmonars també es requereixen mides de partícula 
micromètriques, la pols a administrar ha de tenir una distribució de mida de partícula 
estreta i un diàmetre mig de partícula de 5 µm amb un límit superior de 10 µm.  Les 
formes farmacèutiques de subministrament per via intravenosa o nasal requereixen 
suspensions aquoses amb un diàmetre mig de les partícules menor a 100 nm 
(nanosuspensions). A més, en tots els casos les partícules han de tenir una baixa 
tendència a l’aglomeració, propietats de flux i consistència lot a lot. [5] 
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1)    Distribució de mida 
de partícula 

2) Estructura interna 
3) Morfologia de 

partícula 

4.2  Estratègies de preparació de materials micro o nano 
particulats. 

Les metodologies de preparació de materials micro o nanoestructurats es poden 
classificar en dues aproximacions, la descendent i l’ascendent. Tal i com mostra 
l’esquema de la Figura 4.1, les metodologies basades en l’estratègia descendent 
parteixen de partícules de major mida per arribar, mitjançant el fraccionament d’aquestes, 
a la mida de partícula desitjada. De forma oposada, les metodologies basades en 
l’estratègia ascendent es basen en processos associatius per arribar a la mida de 
partícula desitjada. 

Fig. 4.1.  Estratègies de preparació de materials micro i nano-particulats. 

4.2.1 Aproximació descendent 

És l’estratègia més utilitzada i es basa en la comminució (micronització per efectes 
mecànics de compressió, fricció o impacte) de partícules majors, prèviament formades 
per cristal·lització convencional, fins arribar a la mida de partícula desitjada. Es duu a 
terme en diferents tipus de molins, segons la mida de partícula desitjada i la naturalesa 
del material. Es pot realitzar en via seca o en via humida. Les tècniques més utilitzades 
són la mòlta amb boles, la molta amb vibració, mòlta amb energia de fluid o jet milling,  
l’homogeneïtzació a alta pressió, els processos de difusió de dissolvents, etc.   

De totes aquestes tècniques, la més utilitzada és la mòlta amb energia de fluid per via 
seca. En aquesta tècnica s’injecten les partícules a micronitzar suspeses en aire o 
nitrogen pressuritzat a una pressió d’entre 300 i 1000 kPa (3 a 10 bar) a una cambra 
circular i plana mitjançant un venturi.  A dins la cambra les partícules són accelerades en 
un moviment circular mitjançant injectors situats a la perifèria de la cambra.[6] 

0,1 nm 1 nm 10 nm 100 nm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm 

“Top-down” 

Aproximació Descendent 

“Bottom-up” 

 

Aproximació Ascendent 

1)    Distribució de 
mida de partícula 

2) Estructura interna 
3) Morfologia de 

partícula 
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L’acceleració de les partícules fa que colisionin les unes amb les altres disminuint la mida 
de partícula per fricció i impacte. A la Figura 4.2 es mostra un equip de micronització per 
energia de fluid. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.  Micronitzador per energia de fluid i esquema de la cambra circular. Extret de la Ref. [7] 

L’ homogeneïtzació a alta pressió és una altra tècnica molt utilitzada en farmàcia per 
obtenir suspensions aquoses per administració intravenosa, oftàlmica, tòpica o oral. 
S’homogeneïtza una suspensió a unes pressions al voltant de 100 MPa fins a deu cicles, 
provocant un alt esforç de cisalla en el material. [5] 

En totes aquestes tècniques, les característiques del material final depenen fortament de 
les característiques físiques del material de partida i només és té cert control sobre la 
mida de partícula final del material. Per exemple en els jet mills les partícules de partida, 
abans de ser micronitzades, han de tenir propietats de flux; i en l’homogeneïtzació a alta 
pressió s’ha de partir d’una suspensió. Les característiques de les partícules de partida i 
de la suspensió determinaran les condicions d’operació, els temps de processat i la mida 
de partícula final. Aquesta variabilitat en les característiques del material i en els temps de 
processat pot tenir implicacions negatives en el compliment de les Bones Pràctiques de 
Manufactura (GMPs).  

Els majors inconvenients d’aquestes tècniques són la no processabilitat de materials 
termolàbils o de naturalesa cerosa i variacions estructurals degudes als efectes mecànics 
sobre el material, com la transformació entre polimorfs, un augment de l’amorficitat o la 
promoció d’inestabilitat química de les molècules a la superfície de la partícula,  la 
complexitat del disseny dels equips i l’elevat número d’etapes prèvies necessàries per 
obtenir el producte final (veure Figura 4.3). 
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Fig. 4.3.  Etapes convencionals en la producció de formes farmacèutiques microparticulades per 
metodologia descendent. 

A més, l’etapa prèvia de cristal·lització convencional dels actius farmacèutics, i 
particularment d’aquells amb múltiples polimorfs,  és una de les més crítiques i més 
difícils de controlar dels processos productius farmacèutics.[8] 

4.2.2 Aproximació ascendent 

De forma oposada a les metodologies descendents, en l’aproximació ascendent el 
material micro o nanoparticulat s’obté per associacions de mol·lècules i les 
característiques del material final no depenen de les característiques del material inicial. 
La precipitació, la condensació, i els processos sintètics són alguns exemples de 
processos que segueixen aquesta aproximació. En aquestes metodologies, es pot 
controlar la mida de partícula final, i a diferència de les tècniques d’aproximació 
descendent també l’estructura interna i la morfologia de partícula. Les tècniques més 
destacades d’aproximació ascendent són el secat per atomització o spray drying, les 
tècniques de precipitació amb fluids comprimits, tractada en els apartats posteriors 
d’aquest treball, i altres com les cristal·litzacions per mesclat ràpid o assistides per 
ultrasons. [9] 

El secat per atomització és la tècnica d’aproximació ascendent més present a la indústria 
actualment. Una dissolució, suspensió o emulsió del material s’injecta en una cambra a 
través d’un atomitzador. A la cambra d’atomització hi circula aire calent en contracorrent 
que asseca les gotes atomitzades produint típicament partícules esfèriques. Els majors 
desavantatges són la no processabilitat de materials termolàbils, i la possible amorfització 
del material, així com canvis en la superfície de les partícules que poden produir 
inestabilitat. [9]  

Un dels avantatges més destacats de totes aquestes tècniques és la reducció del número 
d’etapes de procés, com es mostra a la Figura 4.4. En tècniques de precipitació amb 
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fluids comprimits fins i tot és possible, en alguns casos, obtenir el fàrmac en la seva 
formulació final. 

 

Fig. 4.4.  Etapes en la producció de formes farmacèutiques microparticulades per metodologia 
ascendent. 

 

4.3 L’ operació de precipitació i l’enginyeria de partícula 

Com s’ha dit en l’apartat anterior la precipitació és una operació que segueix l’estratègia 
ascendent. Els termes de precipitació i cristal·lització, tot sovint es confonen i no existeix 
un criteri clar. Segons Mullin, la precipitació no és res més que una cristal·lització ràpida, 
encara que de vegades també pot implicar un procés irreversible (p.ex. substàncies 
insolubles produïdes per una reacció química). A la Taula 4.1 es descriuen les 
característiques més importants dels processos de precipitació i cristal·lització. 

En termes generals, la precipitació o cristal·lització ràpida és una separació de fases 
afavorida energèticament a partir d’una dissolució. La força impulsora de la precipitació 
és la sobresaturació (β ),* de forma que en una solució saturada o infrasaturada no es 
produeix. 

 

 

 

 

 

                                                 
*  β=[C]/[Cs]; C es la concentració de solut a la dissolució, i Cs es la concentració de saturació 

(solubilitat) del solut en el dissolvent. 
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Taula 4.1. Característiques dels processos de cristal·lització i precipitació segons G. M Van 
Rosmalen.[10] 

Cristal·lització Precipitació 

Cristalls grans Cristalls o partícules petits 

Model de flux hidrodinàmic 
bifàsic 

Model de flux hidrodinàmic 
monofàsic 

Nucleació secundària Nucleació primària 

Cinètiques de baix ordre Cinètiques d’alt ordre 

Creixement Creixement/aglomeració/envelliment 

  

Segons la regla de Gibbs, el número de graus de llibertat (número de variables 
independents que s’han d’especificar) d’un sistema tancat en equilibri ve determinat pel 
número de components i el número de fases possibles del sistema, així, per a un sistema 
binari de dos components el número de graus de llibertat serà de 2,  i la fase o fases en la 
que es troba el sistema vindran determinades per dues de les variables pressió, 
temperatura o composició del mateix (la tercera quedarà fixada). Així, l’aparició d’una 
fase sòlida en una fase liquida, és a dir la sobresaturació d’una dissolució, pot ser 
causada per un canvi de pressió, temperatura o composició del mateix.  A la Figura 4.5 
es mostra el diagrama de fases d’un sistema binari A+B a una pressió fixa. En el punt X, 
el sistema es troba en una sola fase líquida a una temperatura T1  i una composició XB,1.  
En disminuir la temperatura de T1 a T2 , mantenint la pressió i composició del sistema i 
arribant al punt z,  es genera una sobresaturació i el compost B precipita.  

 

Fig. 4.5. Diagrama de fase temperatura-composició d’un sistema binari A+B. La línea x-z 
representa la inducció d’un canvi de fase per canvi de temperatura.  

El número de fases d’un sistema, la quantitat relativa de cada una d’elles i la seva 
composició venen governats per la termodinàmica. Ara bé, en qualsevol procés 
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d’estratègia ascendent que impliqui la precipitació d’un compost a partir d’una dissolució, 
les característiques del material particulat obtingut (mida de partícula, distribució de mida 
de partícula, morfologia, estructura interna, etc), depenen intensament de l’evolució, 
durant  el procés de precipitació, del grau de sobresaturació (β),* el qual controla la 
velocitat de nucleació i el creixement cristal·lí a cada punt de la dissolució.   

Així, en la Figura 4.6 s’il·lustren dos tipus de perfils de sobresaturació.  La corba (a) 
representa un procés de cristal·lització ràpida on es produeix un gran augment de la 
sobresaturació en un interval de temps molt petit, afavorint així la nucleació vers el 
creixement cristal·lí, i conseqüentment l’obtenció de partícules petites i amb una 
distribució de mida estreta; mentre que en la corba (b) la sobresaturació augmenta 
gradualment en un període de temps més llarg i de forma no homogènia, assolint un grau 
de sobresaturació menor que en la corba (a) i afavorint el creixement cristal·lí,  el que 
donarà lloc a partícules majors i distribucions de mida més amples. 

Ι Ι Ι  (nucleación y crecimiento cristalino)

Su
pe

rs
at

ur
ac

ió
n 

(β
)

tiempo (t)

β *

Ι  (solución no-saturada)

1
 Ι Ι  (sólo crecimiento cristalino)

(a)
(b)

 

 Fig. 4.6.  Variació del grau de sobresaturació (β; β =C/Cs) d’una dissolució durant un procés de 
cristal·lització. (a) Procés de cristal·lització ràpida (precipitació) en el que s’obtindran 
partícules petites i amb una distribució de mida estreta. (b) Procés de cristal·lització en 
el que s’obtindran partícules grans i amb una distribució de mida ampla. 

En els processos de cristal·lització convencionals, la sobresaturació es genera per canvis 
de temperatura (refredament convencional), de composició (evaporació, addició 
d’antisolvents) o per combinació d’ambdós. En els cristal·litzadors industrials és 
pràcticament impossible aconseguir que en tots els punts del cristal·litzador la variació de 
β durant la cristal·lització sigui la mateixa, el que fa que la distribució de partícules no 
sigui uniforme, els cristalls més grans tinguin tendència a congregar-se en punts de baixa 
sobresaturació i creixin més lentament, i la nucleació es produeixi només en els punts en 
els que la sobresaturació és una mica més gran, el que fa que sigui totalment 
incontrolable. [11]  

Per exemple, en un cristal·litzador industrial per refredament, és molt difícil aconseguir 
que la temperatura sigui la mateixa en cada punt del reactor en el mateix moment i evitar 
gradients de temperatura des de les parets al centre del cristal·litzador (veure Figura 4.7). 
Per tal de solventar aquesta desuniformitat, es requereixen altes eficiències d’agitació i de 
mescla, el que fa que moltes vegades aquests processos siguin  poc reproduïbles i difícils 
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d’escalar. Així, els perfils de la sobresaturació durant els processos de cristal·lització 
convencionals habitualment s’ajusten al comportament de la corba (b) de la Figura 4.6, el 
que fa necessàries les etapes de micronització posteriors.  

 
Fig. 4.7.   Esquema de la influència de l’agitació i el grau de mescla en els perfils de 

sobresaturació seguits durant una cristal·lització per refredament en diferents punts al 
llarg del diàmetre d’un cristal·litzador. 

 

4.4 Processos de precipitació amb fluids comprimits 

Un fluid comprimit o gas dens, és un fluid que es troba a prop o per sobre de les seves 
temperatura i pressió crítiques i que en condicions normals és un gas. Els processos de  
precipitació amb fluids comprimits, en estat líquid o supercrític, són processos que poden 
ser governats per canvis de pressió, a més a més de per temperatura i composició. 
Durant les dues últimes dècades s’han desenvolupat diferents mètodes de precipitació a 
alta pressió basats en la utilització de fluids comprimits, essent el diòxid de carboni el fluid 
més utilitzat. El diòxid de carboni està considerat com a dissolvent verd, [12] ja que és 
abundant, no és tòxic ni inflamable, és barat i pot ser reutilitzat. 

A la Figura 4.8 es representa el diagrama de fases del 
diòxid de carboni. La temperatura crítica del CO2 és de 
31 ºC i la seva pressió crítica és de 7,3 MPa. En la 
regió supercrítica, o prop de les condicions 
supercrítiques, les propietats del fluid són  intermèdies 
entre les del gas i les del líquid. 

Fig. 4.8.    Diagrama de fases del CO2  (extret de la ref.[13] ) 
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D’aquesta manera, un fluid comprimit té una viscositat baixa  i 
una difusivitat alta (com en estat gasós), però la seva densitat 
és més propera a la de l’estat líquid permetent, en alguns 
casos, fenòmens de solvatació.  Un gas dens  té una alta 
compressibilitat, i la seva densitat canvia dràsticament amb la 
temperatura i la pressió. [14]  A la Figura 4.9 es mostren les 
tendències en les propietats físiques d’un gas dens amb la 
temperatura.  

Els processos de precipitació amb fluids comprimits s’aprofiten 
d’aquestes propietats per produir un gran augment de la 
sobresaturació (β) de la dissolució en un interval de temps 
molt petit, afavorint així la nucleació vers el creixement 
cristal·lí, i conseqüentment l’obtenció de partícules petites i 
amb una distribució de mida estreta (curva (a) de la Figura 
4.6).  

Fig. 4.9.   Diagrama de fases i tendències associades en les 
propietats físiques d’un gas dens (pressió reduïda = 

1,1). Extret de la ref.[14] 

La viabilitat de poder precipitar un material mitjançant tecnologies basades en els fluids 
comprimits ve determinada pel seu comportament de solubilitat en aquest medi a alta 
pressió. El major inconvenient del diòxid de carboni com a medi dissolvent és que la 
solubilitat de molts compostos orgànics (com els fàrmacs) en CO2 és limitada. En canvi, 
els dissolvents orgànics tradicionals són molt bons dissolvents de la majoria de 
substàncies orgàniques, però ofereixen molts inconvenients ambientals (toxicitat, alt 
consum, volatilitat) i de seguretat (mescles explosives amb l’aire).  

Els dissolvents expandits amb CO2 són un medi alternatiu que ofereix els beneficis 
d’ambdós i en disminueix els inconvenients. Un dissolvent expandit amb CO2 és un medi 
mixt format per un dissolvent orgànic en el que s’hi ha dissolt diòxid de carboni. Variant el 
contingut en diòxid de carboni, es genera un medi líquid continu que va des del dissolvent 
orgànic pur fins al CO2 líquid o supercrític pur, i les propietats d’aquest medi es poden 
ajustar simplement variant la pressió d’operació. Per exemple, un gran contingut en CO2 
afavoreix la transferència de matèria i la presència del dissolvent orgànic permet 
solubilitzar soluts líquids i sòlids.   

Els majors avantatges dels dissolvents expandits amb CO2 són la facilitat de separació 
del CO2 (simplement disminuint la pressió), la solubilitat millorada de molts soluts, la 
capacitat del CO2 de suprimir incendis i la disminució del consum de dissolvents orgànics 
vers els processos convencionals. [15] 



Pág. 24  Memòria    
 

 

Els mètodes de precipitació amb fluids comprimits es poden classificar segons el 
comportament solvatant del fluid comprimit en relació al compost a precipitar: [16] 

• Procés RESS (Rapid Expansion of a Supercritical Solution), en el que el FC 
actua com a dissolvent.[17] 

• Processos GAS (Gas Anti-Solvent) [18]  i PCA (Precipitation with 
Compressed Antisolvent) [19] en els que el FC actua com a anti-solvent. 

• Procés PGSS (Particles from Gas Saturated Solutions) en el que el fluid 
comprimit actua com a solut.[20] 

• Procés DELOS (Depressurisation of an Expanded Liquid Organic Solution), 
en el que el FC actua com a co-solvent. [2] 

Les dades resumides a la Taula 4.2 permeten analitzar comparativament els diferents 
mètodes de precipitació amb fluids comprimits enumerats anteriorment. 

En els processos RESS i PGSS l'eliminació de dissolvents orgànics del procés de 
precipitació és total, mentre que en els altres mètodes la reducció és només parcial. Ara 
bé, com el reciclat de les aigües mares de precipitació és molt més fàcil en les 
precipitacions amb FC que en les convencionals, la generació de residus també és molt 
menor. Per a poder realitzar un procés RESS, és necessari que el compost a precipitar 
sigui soluble en el FC (generalment CO2). La solubilitat, en CO2 a alta pressió, dels 
compostos orgànics amb grups funcionals és baixa. Així, el rang d'aplicació del 
procediment RESS queda restringit als compostos de tipus hidrocarbur i compostos de 
baixa polaritat.  

Taula 4.2.  Comparació dels diferents mètodes de precipitació amb CO2 comprimit. 

Mètode Acció CO2 Pw 
(MPa) 

Alta 
eficiència  
d’ agitació 

Equips 
sofisticats 

Dvents 
orgànics 

Consum 
CO2 

(a) 
Observacions 

RESS Dissolvent > 20 No Si 
(atomitzadors) 

No 103-104 • Solubilitat molt 
limitada 

• Escalat dificil 

GAS Antisolvent 5-10 Si No Si 1-20 • Escalat difícil 

PCA Antisolvent 6-30 No Si 
(atomitzadors) 

Si 1-50 • Escalat difícil 

PGSS Solut 8-20 Si No No 0,1-1 • Solubilitat molt 
limitada 

DELOS Cosolvent 5-10 No No Si 1-20 • Escalat fàcil 

(a) kg de CO2 consumits per kg de producte precipitat. 
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Les tècniques a alta pressió més adequades per a precipitar materials orgànics amb 
grups funcionals com ara fàrmacs, són aquelles en les quals el FC actua com anti-solvent 
sobre una dissolució convencional del compost a cristal·litzar (GAS, PCA, SEDS, ASES), 
o bé la tècnica DELOS, en la qual el procés de precipitació és causat pel ràpid descens 
de temperatura que experimenta una dissolució expandida en ser despressuritzada.  

 

4.5 El procés de precipitació DELOS 

El procés de precipitació DELOS es basa en la precipitació d’un compost en forma micro 
i/o nanoparticulada pel refredament extremadament ràpid, homogeni i abrupte provocat 
per la despressurització d’una dissolució orgànica del compost a precipitar, prèviament 
expandida amb CO2.  El procés DELOS per a l’obtenció de materials micro i 
nanoparticulats consta de les tres etapes que es detallen a continuació i les quals es 
troben esquematitzades en la Figura 4.10: [21] 

Etapa 1) Dissolució o dispersió del solut a cristal·litzar en un dissolvent orgànic 
convencional, a pressió atmosfèrica i a una temperatura de treball, TW, per 
formar una mescla amb una sobresaturació inicial, βI . El concepte de 
dispersió del solut en el dissolvent orgànic implica aquells casos en què la 
mescla inicial es troba per sobre de la concentració de saturació βI>1. 

Etapa 2)  Addició d’un fluid comprimit (p. ex. CO2) a aquesta mescla, per tal 
d’aconseguir una nova dissolució líquida volumètricament expandida a la 
temperatura TW, a una pressió PW, i amb una fracció molar de FC, XW. És 
important remarcar que en aquesta etapa el sistema “solut/dissolvent 
orgànic/FC” s’ha de trobar en una sola fase líquida, o dissolució. El FC actua 
per tant com a co-solvent del solut a cristal·litzar. 

Etapa 3)  Ràpida reducció de la pressió de la dissolució expandida des de PW fins a la 
pressió atmosfèrica a través d’una vàlvula. 
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Fig. 4.10. Etapes del procés de precipitació DELOS. 1: s’ introdueix al recipient una dissolució 
del compost a precipitar en un dissolvent orgànic, amb una concentració inicial Ci a 
una temperatura Tw. 2: s’afegeix CO2 fins una certa pressió de treball Pw; en aquest 
moment el sistema es troba  en fase líquida. 3: Es despressuritza la dissolució a partir 
d’ una vàlvula a la sortida del recipient a pressió. L’evaporació del CO2 provoca un 
refredament molt ràpid i homogeni, arribant a una temperatura T2. La solubilitat del 
compost a aquesta temperatura es molt reduïda, el que provoca la seva precipitació, 
essent recollit el precipitat mitjançant un filtre. 

 

La despressurització de la dissolució expandida provoca l’evaporació del diòxid de 
carboni i conseqüentment un ràpid i abrupte refredament de la dissolució fins a una 
temperatura final TF. Aquest refredament es dóna de manera extremadament homogènia 
en tota la dissolució. Com a conseqüència, la sobresaturació de la dissolució augmenta 
de manera abrupta i idealment homogènia en tota la dissolució, provocant la precipitació 
de partícules cristal·lines de mida micrònica, sub-micrònica o nano-mètrica. 

Per avaluar la viabilitat de precipitar un compost orgànic mitjançant el procés DELOS és 
necessari determinar prèviament, de forma experimental, el comportament de solubilitat 
del compost en el medi a alta pressió.  Per aquest propòsit s’utilitza un analitzador de 
fases o cel·la de volum variable com el que  mostren les imatges de la Figura 4.11.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11.  Analitzador de fases a alta pressió. Dissenyat en col·laboració entre el Dept. de 
Nanociència Molecular i Materials Orgànics (ICMAB-CSIC) i l’empresa Carburos 
Metálicos- Air Products. 

A la Figura 4.12 es representen dues corbes model corresponents a la variació de la 
solubilitat d’un compost en una mescla “dissolvent orgànic/CO2”. A la corba verda  el CO2 
es comporta com a cosolvent en un interval ampli de fracció molar de CO2 (XCO2), mentre 
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que a la corba vermella el CO2 actua majoritàriament com a antisolvent. El mètode o 
mètodes més adequats per precipitar un compost orgànic emprant FC’s, venen 
determinats pel seu comportament de solubilitat en aquests medis dissolvents. Així, si el 
comportament de solubilitat del compost a precipitar en el medi a pressió s’ajusta a la 
corba verda, el compost és susceptible de precipitar mitjançant el procés DELOS, mentre 
que si s’ajusta a la corba vermella les tècniques de precipitació antisolvents (GAS, ASES) 
poden ser viables. 

 

Fig. 4.12.  Representacions model de la variació de la solubilitat d’un material orgànic en mescles 
“dissolvent orgànic/CO2” en funció de XCO2: CO2 com a co-solvent (verd) i com a 
antisolvent (vermell). La línea de punts correspon a la variació de la solubilitat segons 
un procés de dilució ideal. 

Un cop determinada la viabilitat de precipitació del fàrmac mitjançant el procés DELOS, 
s’optimitzen les variables de procés de forma que el rendiment sigui òptim i les 
característiques del material particulat siguin les desitjades.  

El ràpid descens de temperatura experimentat en un procés DELOS causa un gran 
augment de la de sobresaturació de la dissolució en un interval de temps molt petit (veure 
perfil (a) de la Figura 4.6), i el grau de sobresaturació aconseguit depèn de la 
concentració inicial del compost en el dissolvent orgànic (Ci) i de la temperatura de 
refredament a la que s'arribi durant la despressurització (TF), per l'evaporació del CO2. 
Aquesta temperatura de refredament ve donada per la quantitat de diòxid de carboni que 
conté el sistema (Xw) i per la naturalesa del dissolvent orgànic utilitzat. [22] L’evolució de 
la concentració en les etapes d’un procés DELOS es representa a la Figura 4.7. 
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Fig. 4.13.  Evolució de la concentració en les etapes del DELOS. 1ª Etapa: la dissolució del 
compost a precipitar en un dissolvent orgànic, té una concentració inicial Ci a una 
temperatura Tw. A aquesta Tw la solubilitat del compost en el dissolvent orgànic és C s.  
2ª Etapa: s’afegeix CO2 fins arribar a Pw; en aquest moment el sistema es  troba en 
fase líquida a una concentració Cw. 3ª Etapa: Es despressuritza la dissolució. 
L’evaporació del CO2 provoca un refredament molt ràpid i homogeni, arribant a una 
temperatura TF. La solubilitat del compost a aquesta temperatura (C s

F) és molt 
reduïda,  el que provoca la seva precipitació. 

Així, mitjançant les condicions d’operació Ci, XW, és possible modular el grau de 
sobresaturació del sistema i el rendiment de precipitació.  A baixes Xw i baixes βi la 
diferència entre la temperatura inicial i final (ΔT) és més baixa i s’obtenen partícules més 
grans. L’augment de XW i βI en un procediment DELOS comporta un augment en el 
rendiment de cristal•lització i una disminució de la mida de partícula dels precipitats 
obtinguts. [21] 

A escala de laboratori, l’equipament utilitzat per a realitzar un procés DELOS 
s’esquematitza a la Figura 4.14, i el protocol d’operació és el següent: 

1. Càrrega d'un volum conegut, Vi, d'una dissolució del solut a precipitar, en un 
dissolvent orgànic convencional, i amb un ràtio de sobresaturació βi conegut, dins 
de l’autoclave R1.  

2. Expansió màxima de la dissolució inicial, fins a ocupar el volum total disponible a 
una pressió Pw i temperatura Tw, mitjançant addició d'una quantitat coneguda de 
CO2, Xw.  

3. Filtració de la nova barreja (dissolució o suspensió) formada pel solut, un 
dissolvent convencional, i CO2, sobre el filtre F1 col·locat dins de R1, a pressió Pw, 
i sobre el filtre F2, a pressió atmosfèrica. La pressió dins de R1 es manté amb 
nitrogen a Pw. Les partícules produïdes per precipitació DELOS, durant la 
despressurització de la dissolució després de la vàlvula V4, es recullen en el filtre 
F2 . 

4. Secat del precipitat recollit en els filtres F2 mitjançant un corrent de CO2 o N2 .  
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5. Despressurització de l'equip a alta pressió utilitzat des de la pressió de secat fins a 
pressió atmosfèrica. 
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Fig. 4.14.  Esquema de l’equipament emprat en els experiments DELOS. P: bomba; C: 
caudalímetre màssic; S: intercanviador de calor; V: vàlvula; F: filtre; R: dipòsit d’alta 
pressió (5-2000 ml); RC: col·lector per reciclatge. 

L’elevada homogeneïtat del perfil de sobresaturació experimentat durant el procés explica 
perquè mitjançant aquest procediment ha estat possible obtenir fases cristal·lines amb 
una puresa polimòrfica mai assolida per cristal·lització des de dissolvents convencionals. 
D’aquesta manera, una de les característiques del procés DELOS és que facilita la 
producció de fases cristal·lines pures, i que aquesta característica es reprodueix en 
aquells compostos que presenten una important diversitat de formes polimòrfiques. Es 
tracta d’un punt molt important en el sector farmacèutic, ja que les fases amorfes 
acostumen a ser metaestables i per tant poden presentar limitacions en la seva utilització 
en certes formulacions farmacèutiques si la seva estabilitat termodinàmica és baixa. A 
més, les partícules de naturalesa amorfa o metaestable tendeixen a col·lapsar en 
presència d’humitat i formar entitats aglomerades que són difícils de trencar.[21]¡Error! 

Marcador no definido. En materials polimorfs és molt important obtenir sempre la mateixa 
estructura cristal·lina, ja que diferents polimorfs tenen propietats diferents (solubilitat, 
estabilitat). 
  
Mitjançant el mètode de precipitació DELOS s’han precipitat amb èxit diferents fàrmacs 
com l’àcid acetilsalicílic, l’ibuprofè, la metenamina, el paracetamol, materials polimèrics 
com el polietilenglicol (PEG, problemàtic de processar mitjançant tecnologies 
convencionals), poloxàmers, colesterol, materials compostos polímer-fàrmac... Mitjançant 
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una modificació del mateix és possible obtenir sistemes dispersos (emulsions, 
suspensions, vesícules) d’alt interès farmacèutic.[23]  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15.  Imatges SEM de colesterol (esquerra) i àcid acetilsalicílic (dreta) processats per 
DELOS  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16. Imatges SEM de metenamina (esquerra) i paracetamol (dreta) processats per DELOS  

L’escalabilitat del procés també ha estat demostrada. Experiments reproduïts a diferents 
escales, des d’escala de laboratori fins a planta pilot (volums dipòsit: 300 cm3- 2000 cm3) 
han donat distribucions de mida de partícula, morfologia, estructura cristal·lina  i grau de 
cristal·linitat idèntics.[3] 

L’únic inconvenient del procés DELOS es que només implica una substitució parcial i no 
total dels dissolvents convencionals pels més nets i menys tòxics FC’s. 

Les característiques de reproduïbilitat i facilitat d’escalat, a més del fàcil control de les 
característiques del material final i el fet de ser una tecnologia alternativa que pot millorar 
en molts aspectes les tecnologies convencionals, fan que tingui un alt interès avaluar la 
viabilitat tècnica i econòmica d’aplicar el procés DELOS a escala industrial. 
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5 Disseny d’una planta DELOS  per a l’obtenció de 50 
tones anuals de fàrmacs microparticulats 

 

La finalitat de la planta multi-producte dissenyada en el present projecte, és la precipitació 
de principis actius farmacèutics o altres productes farmacèutics (p. ex. excipients) en 
forma microparticulada, mitjançant el procés DELOS. El procés de precipitació DELOS, 
esquematitzat en la Figura 4.10, està basat en l’ús del diòxid de carboni comprimit com a 
co-solvent, i ha estat descrit amb detall en el Capítol 4. La capacitat de producció de la 
planta dissenyada és de 50 tones anuals. 

En el present capítol es descriuen les característiques principals de la planta dissenyada, 
i inclou les condicions d’operació, el diagrama de flux del procés, les matrius de corrents, 
la planificació temporal dels lots, les característiques principals dels equips de la planta i 
una planificació preliminar de la producció.   

Es contemplen dues alternatives de disseny: en la primera, el diòxid de carboni és 
recirculat i reutilitzat en el següent cicle mitjançant un cicle de compressió. En la segona, 
el diòxid de carboni  no es recircula, i és alliberat a l’atmosfera després de ser purificat. 

El dimensionat i característiques principals dels equips de la planta es mostren en el 
Capítol 6 i l’Annex B. 

5.1  Condicions d’operació i característiques generals de la 
planta DELOS multi-producte  per a la preparació de 
fàrmacs microparticulats 

5.1.1. Condicions d’operació de la planta DELOS 

Les condicions d’operació en un procés de precipitació DELOS (dissolvent orgànic a 
utilitzar, concentració inicial del compost a precipitar en el dissolvent orgànic, contingut de 
diòxid de carboni, rendiment de precipitació...) depenen de la naturalesa del producte a 
processar i de les característiques finals desitjades. 

Per al disseny de la planta DELOS, s’han escollit quatre actius farmacèutics A, B, C i D 
com a models de productes a processar. Els productes escollits requereixen diferents 
condicions d’operació, el que fa que la planta dissenyada sigui altament versàtil i  
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adequada per al processat de lots de qualsevol actiu farmacèutic en forma 
microparticulada. Tal i com s’ha exposat en el capítol anterior, el requisit bàsic que ha de 
complir un compost per a poder ser processat en forma microparticulada mitjançant el 
procés DELOS, és que ha de ser soluble en la mescla “dissolvent orgànic /CO2”, és a dir, 
el CO2 ha d’actuar com a co-solvent. A la Taula 5.1 es mostren les condicions d’operació 
dels quatre actius A, B, C i D en els que s’ha basat el disseny de la planta, i que 
corresponen a compostos farmacèutics que han sigut estudiats prèviament, tant a escala 
de laboratori com de planta pilot.  
 

Taula 5.1.  Condicions d’operació dels quatre fàrmacs model per la seva precipitació mitjançant el 
procés DELOS en la planta dissenyada. 

Producte Dissolvent 
orgànic 

Ci  

 (% wt)(a) 
βi 

η 

 (%) 
XCO2 

Pw 

 (MPa) 

Tw  

 (ºC) 

A Etanol 24 1,5 80 0,55 

B Acetona 40 0,8 60 0,80 

C Acetona 4 0,8 80 0,50 

D Etanol 5 0,8 85 0,80 

10 25 

(a) % en massa de solut respecte dissolvent orgànic = 100· g solut / (g solut + g dissolvent orgànic) 

Com es mostra a la Taula 5.1, els compostos A i D es processaran en el medi de 
dissolució “etanol/CO2” i els compostos B i C en el medi “acetona/CO2”.  

Els compostos A i B presenten una gran solubilitat en la mescla a alta pressió, per tant la 
concentració inicial del compost en el dissolvent orgànic (Ci) és elevada. En el cas de 
l’actiu A, existeix un comportament sinèrgic de la solubilitat del compost en la dissolució 
“acetona/CO2” a alta pressió; és a dir, la solubilitat en aquest medi és major que la 
solubilitat en els dissolvents purs (ßi > 1, dissolució sobresaturada). Per tant en aquest 
cas una part del sòlid s’introduirà directament al dipòsit d’alta pressió.  

Els compostos  C i D presenten una solubilitat menor en la mescla a alta pressió, per tant 
la concentració inicial del compost en el dissolvent orgànic (Ci) serà menor. 

El contingut en diòxid de carboni de dissolució expandida varia en el rang de fracció 
molar (XCO2)  des de 0,55 fins a 0,80. 

El rendiment de precipitació DELOS (η) es troba en un rang del 60 al 85 %. 

En tots els casos la pressió de treball (Pw) és de 10 MPa, per tal d’assegurar que la 
mescla es trobi en estat líquid i la temperatura de treball (Tw) és de 25 ºC. 
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5.1.2  Característiques generals de la planta DELOS 

La capacitat de producció de la planta DELOS dissenyada és de 50 tones anuals totals 
de producte acabat.  El disseny de la planta s’ha realitzat suposant que es produeixen els 
quatre actius farmacèutics mostrats en la Taula 5.1 i que la producció anual de cada 
producte és la mateixa, és a dir de 12,5 tones anuals de cada producte. 

El calendari productiu és de 330 dies anuals, i es treballa set dies a la setmana i vint-i-
quatre hores al dia.  

El tipus de producció és discontinua, mitjançant lots. Un seguit de lots d’un mateix 
producte constitueix una campanya. Per tal de que la planta es pugui adequar a diferents 
productes, s’ha optat per un disseny en el qual la planta consta de vàries unitats de 
procés d’igual volum, en les quals s’obtenen diferents mides de lots en cada cicle (segons 
el producte processat), i segons el número de cicles realitzats es completa la producció 
necessària de cada producte.  

La planta DELOS consta de dues sales netes que permeten el processat simultani de dos 
productes diferents, de tal manera que s’evita el creuament dels fluxos de matèria i de 
personal. Les sales netes o blanques tenen els paràmetres ambientals controlats 
(partícules en aire, temperatura, humitat, flux d’ aire, pressió interior de l’aire) per tal 
d’evitar tant la contaminació del producte com l’exposició dels operaris a les partícules de 
principi actiu.   

La Sala 1 consta principalment d’un dipòsit d’alta pressió amb un volum de 400 dm3 i tres 
filtres en paral·lel. i està orientada al processat d’actius que presentin una alta solubilitat 
en la mescla “dissolvent orgànic /CO2”. 

La Sala 2 consta principalment d’un dipòsit d’alta pressió amb un volum de 400 dm3 i dos 
filtres en paral·lel de menor àrea de filtració que els de la Sala 1, i està orientada al 
processat d’actius que presentin una solubilitat menor en la mescla “dissolvent orgànic 
/CO2”. 

En les dues alternatives de disseny, les aigües mares (constituïdes per el dissolvent 
orgànic i el solut que no ha precipitat en la despressurització) són recirculades i 
reutilitzades en el següent cicle d’operació, per tal d’augmentar el rendiment global del 
procés i disminuir la quantitat de dissolvents residuals. Per requeriments de les Bones 
Pràctiques de Manufactura (Goog Manufacturing practices, GMP’s) el número de 
recirculacions està limitat i ha de ser sempre el mateix. 

Per tal de minimitzar l’ús de dissolvents orgànics i el transport de residus, s’ha dissenyat 
una unitat de recuperació de dissolvents, en la qual les aigües mares residuals que han 
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esgotat el número de recirculacions permeses, i els dissolvents utilitzats en la neteja dels 
equips, són tractats en evaporadors per tal de recuperar-ne els dissolvents purs, que 
poden ser reutilitzats. 

El disseny de la planta s’ha efectuat tenint en compte les directrius de disseny marcades 
per les Bones Pràctiques de Manufactura. Les GMP’s són un conjunt de normes i 
procediments que asseguren la qualitat i traçabilitat del material produït i la seguretat del 
procés. [24]  Els factors principals que influeixen en el disseny sota GMP’s d’una planta, i 
que s’han tingut en compte en el present projecte són els següents: 

• S’utilitzen equips tancats. 

• S’evita el creuament de materials i de persones. 

• Es limita el número de recirculacions de les aigües mares i del diòxid de carboni, i 
només es permet la recirculació si es demostra analíticament que la identitat 
química del corrent recirculat és idèntica abans i després de cada cicle de 
producció. 

• Neteja: tots els equips són netejats després de la seva utilització, i es valida la 
neteja efectuada mitjançant procediments establerts.  

• Els materials de construcció dels equips no contaminen el procés amb matèries 
estranyes.  Les superfícies dels equips en contacte amb els fluids de procés 
faciliten la neteja d’aquests. 

La validació de l’etapa de neteja es pot realitzar mitjançant el procediment descrit per  
Perrut: una mostra del líquid utilitzat en la neteja de l’equip s’evapora i es quantifica i 
s’identifica el residu sòlid sec. [25] 

5. 2 Determinació de la mida de lot a partir del volum dels 
dipòsits d’alta pressió 

Per la naturalesa del procés sempre s’ha de treballar amb el dipòsit d’alta pressió ple per 
tal d’arribar a la pressió de treball.  

D’aquesta manera, el volum dels dipòsits d’alta pressió de la planta (codi D-210 en els 
diagrames de flux de les Figures 5.2 i 5.3), on té lloc l’expansió amb CO2 de la dissolució 
del compost a precipitar,  defineix la mida del lot, és a dir la quantitat de producte acabat 
que s’obté en cada cicle.  



Memòria  Pàg 35  
 

 
 

5.2.1 Procediment de càlcul per a la determinació de les mides dels lots 

Segons el volum de producció i les condicions d’operació de cada producte s’ha calculat 
el volum necessari dels dipòsits a pressió segons el procediment descrit a continuació. 

En primer lloc establim la mida de lot per al producte A segons la producció anual 
necessària: 

12,5 T producte A/any = 37,5 kg producte A/dia 

El volum que ha de tenir el dipòsit d’alta pressió per tal d’obtenir aquesta mida de lot en 
un cicle de producció es calcula mitjançant les equacions 5.1 i 5.2: 

 V dipòsit =  mT  (kg)/  ρ dció, 10 MPa (kg/dm3) ;     (Eq. 5.1) 

 mT = m solut + m dvent org + m CO2 ;       (Eq. 5.2) 

Així doncs, cal determinar la massa total de la dissolució expandida, mT, i la densitat 
d’aquesta dissolució.  Experimentalment s’ha determinat que el valor de la densitat d’una 
dissolució “solut/dissolvent orgànic/CO2” a una pressió de treball Pw de 10 MPa (ρdció,10 

MPa) està comprès entre 0,8 i 1 g/ml, essent el valor més usual en dissolucions 
“etanol/CO2” i “acetona /CO2” de 0,9 g/ml. †  

La massa de dissolvent orgànic (mdvent org ) es pot calcular a partir de la concentració de 
solut en el dissolvent orgànic (Ci), segons les eq. 5.3. i eq. 5.4 

 

org
dventsolut

solut
i mm

mC
+
⋅

=
100 ;         (Eq. 5.3) 

 
i

solutisolut

org
dvent C

mCmm
⋅

⋅⋅−
=

01,0
01,0 ;       (Eq. 5.4) 

on  msolut = m sòlid final / 0,01· η 

La massa de diòxid de carboni m CO2  es pot calcular a partir de la fracció molar de CO2 en 
la dissolució, XCO2, segons les Eq. 5.5 i 5.6. 
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n
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 ;       (Eq. 5.5) 

                                                 
†  Dada obtinguda a escala de laboratori. 
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On   
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dvent

org
dvent
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dvent PM

m
n = ;   
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solut PM

mn = ; 

i finalment, 

 m CO2  = n CO2 ·PM CO2        (Eq. 5.7) 

Un cop calculada la massa de CO2, mCO2, es calcula la massa total de la dissolució 
expandida, mT , i el volum del dipòsit, V dipòsit. segons les Eq 5.1 i 5.2 

Mitjançant aquest procediment de càlcul, s’obté que per produir 37,5 kg de l’actiu A en un 
cicle, el dipòsit ha de ser de 415 dm3. Els valors de densitat i els pesos moleculars dels 
dissolvents i productes utilitzats es mostren a la Taula 5.2.  

Taula 5.2.  Propietats físiques dels fàrmacs i dissolvents escollits. 

Solut PM solut 
(g/mol) Dissolvent org. ρ dvent 20ºC

(g/cm3) 
PM dvent
(g/mol)

ρ mescla 10 MPa 
(g/cm3) 

A 180 

B 140 
Etanol 0,80 46,1 

C 206 

D 387 
Acetona 0,79 58,1 

0,9 

Recalculant els tamanys de lot per a un volum estàndard del dipòsit d’alta pressió de 400 
dm3, s’obté que en cada cicle es produiran 35 kg del compost A. Anàlogament per cada 
producte s’obtenen les mides de lot que es mostren a la Taula 5.3.  

Taula 5.3 Càlcul de les produccions (mida de lot) de cada fàrmac en un cicle, per un volum del 
dipòsit d’alta pressió de 400 dm3 . 

Producte/ dvent org Ci      (% 
wt) 

XCO2 

 

η 

 
mDvent 
(kg) 

mCO2 
(kg) 

msolut inicial 
(kg) 

mprod. final 
(kg/cicle) 

A/Etanol 24 0,55 0,80 140 176,0 44 35 

B/Acetona 40 0,8 0,60 68 245,8 45 27 

C/Acetona 4 0,5 0,80 199 152,0 9 7 

D/Etanol 5 0,8 0,85 73 283,4 3,5 3 



Memòria  Pàg 37  
 

 
 

Per a realitzar aquest càlcul a la inversa (partint del volum, calcular les masses) fent 
servir la mateixa fulla d’Excel, s’ha fet servir l’eina Solver. 

5.3  Diagrama de flux del procés i matrius de corrents de la 
planta DELOS 

En les Figures 5.2 i 5.3 es mostren els diagrames de flux de procés corresponents a les 
dues alternatives de disseny proposades per a una planta DELOS multi-producte per al 
processat de principis actius farmacèutics en forma microparticulada. En l’Alternativa 1 
(Figura 5.2) el diòxid de carboni es recircula després de cada cicle durant un número 
determinat de recirculacions,  mentre que en l’Alternativa 2 (Figura 5.3) no es recircula. 

Els diagrames corresponen únicament a l’etapa de procés, i no s’hi inclouen els circuits 
de neteja, els dipòsits de matèries primeres ni les àrees de magatzem. 

Els balanços de matèria per a cada un dels productes A, B, C i D de cada un dels equips 
esquematitzats en el diagrama de flux es mostren en les Taules 5.4 a 5.11 i  representen 
la quantitat de matèria que circula per cada equip en un cicle de producció. Les dues 
sales blanques de les que consta la planta tenen el mateix diagrama de flux de procés, 
però difereixen en el número de filtres i en algunes de les característiques dels equips, 
detallades al Capítol 6 i a l’Annex B.  

Es mostren també la pressió i temperatura de cada corrent. En els equips de baixa 
pressió,la diferencia de pressió es considera despreciable. 
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Fig. 5.2.  Alternativa 1. Diagrama de flux del procés de cristal·lització d’APIs mitjançant el procés DELOS amb recirculació de les aigües mares i del 
diòxid de carboni. La planta consisteix en dues sales blanques amb el mateix diagrama de flux. Les línees d’entrada i recirculació de CO2 es 
troben fora de la sala neta. 

A Magatzem 
Prod. Acabat 
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Taula 5.4. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu A en  l’Alternativa 1 de la planta DELOS: Recirculació del diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 
Component/ nº 

corrent 1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A   20,5 15 29 29           44 44 35 9 0,5     8,5 8,5 

Etanol 9     140 140           140 140 2-0a 138 7     131 131 

CO2        d   8 176 176 176 176 176 176   170c 168c 168 168 1 1d 

Total (kg/cicle) 9 21 15 169 169 8 176 176 176 176 360 360 37 317 176 168 168 141 141 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,7 0,1 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -40 15 15 16 20 20 16 17 
 
Taula 5.5. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu B en  l’Alternativa 1 de la planta DELOS: Recirculació del diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 
Component/ nº 

corrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B   28 46 46           46 46 27 19 1     18 18 

Acetona 4   68 68           68 68 1-0 a 67 3     64 64 

CO2      d   8 245 245 245 245 246 246   240 c 238 c 238 238 1  1 d 

Total (kg/cicle) 4 28 114 114 8 245 245 245 245 360 360 28 326 242 238 238 83 83 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,7 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -70 15 15 16 20 20 16 17 

a)  Abans de l’etapa de secat s’estima que el sòlid té un contingut en dissolvent orgànic del 5%, que es redueix a un valor despreciable després del secat amb CO2. 
b)  La pressió del CO2 pot variar en funció de la temperatura ambient (Psat 25 ºC = 6,4 MPa) 
c)  Les pèrdues de CO2 corresponen al volum dels equips. (Veure Annex C). 
d) En augmentar la temperatura, la quantitat de CO2 dissolt en les aigües mares és encara menor i es considera despreciable (Veure Annex A.2) 
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Taula 5.6. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu C en  l’Alternativa 1 de la planta DELOS: Recirculació del diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 
Component/ nº 

corrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C   7 9 9           9 9 7 2 0,1     1,9 1,9 

Acetona 10   199 199           199 199 0,4-0 a 199 10     189 189 

CO2     d    7 152 152 152 152 152 152   150 c 145 c 145 145 4 4 d 

Total (kg/cicle) 10 7 208 208 7 152 152 152 152 360 360 7 351 156 145 145 195 195 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,7 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -45 15 15 16 20 20 16 17 
 
Taula 5.7. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu D en  l’Alternativa 1 de la planta DELOS: Recirculació del diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 
Component/ nº 

corrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D   3,0 3,5 3,5           3,5 3,5 3,0 0,5 -     0,5 0,5 

Etanol 4   73 73           73 73 a 73 4     69 69 

CO2      d   3,5 283 283 283 283 283 283   281c 279,5c 279,5 279,5 0,5 0,5 d 

Total (kg/cicle) 4 3 77 76,5 3,5 283 283 283 283 359,5 359,5 3 354,5 283,5 279,5 279,5 70 70 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,7 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -75 15 15 16 20 20 16 17 

a)  Abans de l’etapa de secat s’estima que el sòlid té un contingut en dissolvent orgànic del 5%, que es redueix a un valor despreciable després del secat amb CO2. 
b)  La pressió pot variar en funció de la temperatura ambient (Psat 25 ºC = 6,4 MPa) 
c)  Les pèrdues de CO2 corresponen al volum dels equips. (Veure Annex C) 
d) En augmentar la temperatura la quantitat de CO2 dissolt en les aigües mares és encara menor i es considera despreciable. (Veure Annex A.2) 
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Fig. 5.3.  Alternativa 2. Diagrama de flux del procés de cristal·lització d’APIs mitjançant el procés DELOS amb recirculació de les aigües mares. La 

planta consisteix en dues sales blanques amb el mateix diagrama de flux. Es manté la mateixa numeració dels corrents de matèria que en 
l’Alternativa 1 per no induir a confusions. La  línea d’entrada de CO2 es troba  fora de la sala neta. 

 
 

A Magatzem 
Prod. Acabat 
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Taula 5.8. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu A en  l’Alternativa 2 de la planta DELOS: No es recircula el diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 

Component/ nº 
corrent 1 2 2b 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 

A   20,5 15 29 29         44 44 35 9 0,5   8,5 8,5 

Etanol 9     140 140         140 140 2-0a 138 7   131 131 

CO2        d   176 176 176 176 176 176   170c 168c 168 1 1d 

Total (kg/cicle) 9 21 15 169 169 176 176 176 176 360 360 37 317 176 168 141 141 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -40 15 15 16 20 16 17 
 
Taula 5.9. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu B en  l’Alternativa 2 de la planta DELOS: No es recircula el diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 

Component/ nº 
corrent 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 

B   28 46 46         46 46 27 19 1   18 18 

Acetona 4   68 68         68 68 1-0 a 67 3   64 64 

CO2      d   245 245 245 245 246 246   240 c 238 c 238 1  1 d 

Total (kg/cicle) 4 28 114 114 245 245 245 245 360 360 28 326 242 238 83 83 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -70 15 15 16 20 16 17 
a)  Abans de l’etapa de secat s’estima que el sòlid té un contingut en dissolvent orgànic del 5%, que es redueix a un valor despreciable després del 

secat amb CO2. 
b)  La pressió pot variar en funció de la temperatura ambient (Psat 25 ºC = 6,4 MPa) 
c)  Les pèrdues de CO2 corresponen al volum dels equips. (Veure Annex C) 
d) En augmentar la temperatura la quantitat de CO2 dissolt en les aigües mares és encara menor i es considera despreciable(Veure Annex A.2) 
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Taula 5.10. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu C en  l’Alternativa 2 de la planta DELOS: No es recircula el diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 

Component/ nº 
corrent 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 

C   7 9 9         9 9 7 2 0,1   1,9 1,9 

Acetona 10   199 199         199 199 0,4-0 a 199 10   189 189 

CO2     d    152 152 152 152 152 152   150 c 145 c 145 4 4 d 

Total (kg/cicle) 10 7 208 208 152 152 152 152 360 360 7 351 156 145 195 195 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -45 15 15 16 20 16 17 
 
Taula 5.11. Matriu de corrents - Balanços de matèria per al processat de l’actiu D en  l’Alternativa 2 de la planta DELOS: No es recircula el diòxid de 

carboni. Unitats: kg/cicle 
 

Component/ nº 
corrent 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 

D   3,0 3,5 3,5         3,5 3,5 3,0 0,5 -   0,5 0,5 

Etanol 4   73 73         73 73 a 73 4   69 69 

CO2      d   283 283 283 283 283 283   281c 279,5c 279,5 0,5 0,5 d 

Total (kg/cicle) 4 3 77 76,5 283 283 283 283 359,5 359,5 3 354,5 283,5 279,5 70 70 

P (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4b 6,4b 10 10 10 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

T (ºC) 25 25 25 25 25 -4 1 25 25 -75 15 15 16 20 16 17 
a)  Abans de l’etapa de secat s’estima que el sòlid té un contingut en dissolvent orgànic del 5%, que es redueix a un valor despreciable després del 

secat amb CO2. 
b)  La pressió pot variar en funció de la temperatura ambient (Psat 25 ºC = 6,4 MPa) 
c)  Les pèrdues de CO2 corresponen al volum dels equips. (Veure Annex C). 
d) En augmentar la temperatura la quantitat de CO2 dissolt en les aigües mares és encara menor i es considera despreciable.(Veure Annex A.2)
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5.3.1 Descripció dels diagrames de flux de procés 

La dissolució del compost a precipitar en el dissolvent orgànic es realitza en el dipòsit 
agitat D-110, a temperatura ambient.  Mitjançant la bomba de transferència L-111 es 
carrega el dipòsit D-210 amb la dissolució. El cabal de transferència es llegeix mitjançant 
el caudalímetre K-112 i queda registrat. 

El diòxid de carboni, procedent d’un dipòsit situat a l’exterior, és refredat fins a (-4)ºC 
mitjançant l’ intercanviador de calor E-121, per tal d’assegurar que tot el diòxid de carboni 
es troba en fase líquida i evitar cavitacions en la bomba L-122. S’addiciona CO2 a pressió 
de línea al dipòsit D-210 i a continuació, mitjançant la bomba d’alta pressió L-122, 
s’addiciona CO2 fins arribar a la pressió de treball, Pw. Quan s’arriba a Pw el controlador 
de pressió K-125 atura la bomba automàticament.  Abans de ser introduït al dipòsit D-
210, el CO2 és escalfat fins a la temperatura de treball Tw mitjançant l’escalfador E-123.  

El cabal de CO2 es llegeix registra mitjançant el caudalímetre màssic K-112 i queda 
registrat. La temperatura i pressió del dipòsit D-210 també queden registrades. 

La dissolució expandida amb CO2 es despressuritza a partir de les vàlvules X-122. 
aquestes vàlvules estan calorifugades així com tot el tram de canonada fins als filtres H-
220, per tal d’evitar un augment de la temperatura de la dissolució despressuritzada. El 
càlcul estimat del cabal de despressurització es pot consultar a l’Annex A.1. 

Les partícules produïdes durant la despressurització es recullen en els filtres H-220. Les 

aigües mares i el CO2 procedents del filtre, que en aquest moment ja es troba en fase 

gas, es separen espontàniament al separador H-230. Per caps surt la fase gasosa(CO2) i 

per cues la fase líquida (aigües mares). Aquesta separació no té un rendiment del 100 %: 

s’ha calculat la quantitat de CO2 que roman dissolta en el dissolvent orgànic  i la quantitat 

de dissolvent orgànic que se’n va en forma d’aerosol amb el CO2 segons el procediment 

descrit en l’Annex A.2.  

Les aigües mares es recirculen al procés mitjançant la bomba de transferència L-231 o bé 
es transporten fins a la unitat de recuperació de dissolvents orgànics. 

El diòxid de carboni es purifica a la columna de carbó actiu H-232, on se separen  els 
vapors orgànics arrossegats pel CO2. 

En l’Alternativa 1 les partícules recollides en el filtre es sequen aprofitant una part del CO2 
procedent del separador, que es comprimeix ens els compressors G-310. La resta de 
CO2 procedent del separador es recircula al procés mitjançant el grup de compressors G-
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233, que el comprimeixen fins a la pressió de línea. El CO2 recirculat s’emmagatzema en 
els tancs F-120.  

En l’Alternativa 2 les partícules recollides en el filtre es sequen amb CO2 fresc. El CO2 
procedent del separador s’allibera a l’atmosfera després de passar pel filtre de carbó actiu  
H-232. 

Les característiques i especificacions del equips es descriuen al Capítol 6 i a l’Annex  B.  

5.4  Determinació dels temps de cicle. Diagrames de Gantt 

Un cop calculada la quantitat de producte que s’obté per cicle, és a dir la mida de lot, i 
definit el diagrama de flux del procés, s’ha estimat la duració dels cicles de producció per 
tal de determinar el número d’unitats d’equip necessàries per arribar al volum de 
producció establert (50 tones anuals totals).  La duració dels cicles és la mateixa en les 
dues alternatives de disseny. 

Els cicles de producció consten de les següents tasques: 

1. Dissolució del solut en el dissolvent orgànic, en el dipòsit agitat D-110. 

2. Càrrega del dipòsit d’alta pressió D-210 amb la dissolució “solut/dissolvent 
orgànic” procedent de D-110 i addició de diòxid de carboni al dipòsit d’alta 
pressió D-210 fins a la pressió de treball Pw.  

3. Obertura de l’entrada de nitrogen al dipòsit d’alta pressió D-210, 
despressurització del dipòsit D-210 a partir de les vàlvules X-211 i separació 
per filtració de les partícules precipitades en els filtres H-220. 

4. Assecat de les partícules retingudes als filtres H-220 amb un corrent de CO2 .   

5. Descàrrega del tortó recollit en els filtres H-220  mitjançant un corrent de N2 . 

6. Neteja automàtica dels dipòsit d’altra pressió D-210, dels filtres H-220 i del 
separador H-230 i validació de la neteja. 

La separació del diòxid de carboni de les aigües mares és espontània i es dóna de forma 
continua durant l’etapa de filtració. La recirculació de les aigües mares es realitza just 
després de que acabi la filtració del sòlid microparticulat. La recirculació del diòxid de 
carboni (Alternativa 1) mitjançant el grup de compressors H-232 també es dóna de forma 
continua durant l’etapa de filtració. La neteja del dipòsit de dissolució D-110 es realitza 
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després de ser transferida la dissolució “solut/dissolvent orgànic”.   Per tant, i amb 
l’objectiu de simplificar la planificació de les tasques que constitueixen el cicle de 
producció i la seva representació mitjançant diagrames de Gantt, aquestes tasques no 
s’inclouen en les tasques generals enumerades en el paràgraf anterior.  

L’última tasca es divideix en dues subtasques independents: neteja del dipòsit d’alta 
pressió i neteja dels filtres i el separador, per tal de minimitzar el temps de cicle.  

Els diagrames de Gantt, mostrats a les Figures 5.4, 5.5, 5.6 i 5.7;  mostren la duració i 
planificació de les tasques enumerades anteriorment, per a cada producte A, B, C i D. 
S’han dibuixat tres cicles per tenir en compte les diferents durades del primer cicle de 
producte (TC inicial), el temps de cicle en producció continua  (TC) i el temps de cicle final 
de producte (abans de canvi de producte). El temps de cicle en producció continua (TC)  
és doncs el temps entre cada descàrrega de producte (en verd als diagrames de Gantt). 

El temps de filtració de cada producte s’ha calculat a partir del cabal de despressurització. 
El cabal de despressurització s’ha estimat a partir de resultats a escala de laboratori i 
planta pilot, i el procediment i càlculs realitzats es poden consultar a l’Annex A.1.  

La duració de les tasques de neteja es superior en el cicles de producció d’A i B perquè la 
quantitat de sòlid que hi intervé és major.  
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Id Nombre de tarea Duración

1
2 Dissolució solut/dvent org 60 mins

3 Addició i dissolució CO2 60 mins

4 Despressurització i filtrat 10 mins

5 Secat 30 mins

6 Descàrrega tortó 5 mins

7 Neteja del dipòsit 60 mins

8 Dissolució solut/dvent org 60 mins

9 Addició i dissolució CO2 60 mins

10 Neteja dels filtres 60 mins

11 Despressurització i filtrat 10 mins

12 Secat 30 mins

13 Descàrrega tortó 5 mins

14 Neteja del dipòsit 60 mins

15 Dissolució solut/dvent org 60 mins

16 Addició i dissolució CO2 60 mins

17 Neteja dels filtres 60 mins

18 Despressurització i filtrat 10 mins

19 Secat 30 mins

20 Descàrrega tortó 5 mins

21 Neteja del dipòsit 60 mins

22 Neteja  dels filtres 60 mins

TC A: 2h 10 min

50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

 
 
Fig. 5.4.  Diagrama de Gantt per a la producció d’A en la planta DELOS dissenyada. En groc: tasques al dipòsit de dissolució “solut /dissolvent 

orgànic”; En blau : tasques al dipòsit d’alta pressió; En vermell : tasques al sistema de filtració i separació.; En verd: despressurització i filtrat 
de les partícules. Ocupa tant el dipòsit d’alta pressió com el sistema de filtració. 
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Id Nombre de tarea Duración

1
2 Dissolució solut/dvent org 60 mins

3 Addició i dissolució CO2 60 mins

4 Despressurització i filtrat 15 mins

5 Secat 30 mins

6 Descàrre ga tortó 5 mins

7 Neteja del dipòsit 60 mins

8 Dissolució solut/dvent org 60 mins

9 Addició i dissolució CO2 60 mins

10 Neteja dels filtres 60 mins

11 Despressurització i filtrat 15 mins

12 Secat 30 mins

13 Descàrre ga tortó 5 mins

14 Neteja del dipòsit 60 mins

15 Dissolució solut/dvent org 60 mins

16 Addició i dissolució CO2 60 mins

17 Neteja dels filtres 60 mins

18 Despressurització i filtrat 15 mins

19 Secat 30 mins

20 Descàrre ga tortó 5 mins

21 Neteja del dipòsit 60 mins

22 Neteja  dels filtres 60 mins

TC B: 2h 15 min

50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

 
Fig. 5.5.  Diagrama de Gantt per a la producció de B. En groc: tasques al dipòsit de dissolució solut /dissolvent orgànic; En blau : tasques al dipòsit 

d’alta pressió; En vermell : tasques al sistema de filtració i separació.; En verd: despressurització i filtrat de les partícules. Ocupa tant el 
dipòsit d’alta pressió com el sistema de filtració. 
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

2
3 Dissolució solut/dvent org 40 mins

4 Addició i dissolució CO2 60 mins 3

5 Despressurització i filtrat 30 mins 4

6 Secat 30 mins 5

7 Descàrrega tortó 5 mins 6

8 Neteja del dipòsit 40 mins 5

9 Dissolució solut/dvent org 40 mins 3;5

10 Addició i dissolució CO2 60 mins 9;8

11 Neteja dels filtres 40 mins 7;8

12 Despressurització i filtrat 30 mins 11;10

13 Secat 30 mins 12

14 Descàrrega tortó 5 mins 13

15 Neteja del dipòsit 40 mins 12

16 Dissolució solut/dvent org 40 mins 9;12

17 Addició i dissolució CO2 60 mins 15;16

18 Neteja dels filtres 40 mins 14;15

19 Despressurització i filtrat 30 mins 18;17

20 Secat 30 mins 19

21 Descàrrega tortó 5 mins 20

22 Neteja del dipòsit 40 mins 19

23 Neteja  dels filtres 40 mins 21

TC C: 2h 10 min

50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

 
Fig. 5.6.  Diagrama de Gantt per a la producció de C. En groc: tasques al dipòsit de dissolució solut /dissolvent orgànic; En blau : tasques al dipòsit 

d’alta pressió; En vermell : tasques al sistema de filtració i separació.; En verd: despressurització i filtrat de les partícules. Ocupa tant el 
dipòsit d’alta pressió com el sistema de filtració. 
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

2
3 Dissolució solut/dvent org 40 mins

4 Addició i dissolució CO2 60 mins 3

5 Despressurització i filtrat 25 mins 4

6 Secat 30 mins 5

7 Descàrrega tortó 5 mins 6

8 Neteja del dipòsit 40 mins 5

9 Dissolució solut/dvent org 40 mins 3;5

10 Addició i dissolució CO2 60 mins 9;8

11 Neteja dels filtres 40 mins 7;8

12 Despressurització i filtrat 25 mins 11;10

13 Secat 30 mins 12

14 Descàrrega tortó 5 mins 13

15 Neteja del dipòsit 40 mins 12

16 Dissolució solut/dvent org 40 mins 9;12

17 Addició i dissolució CO2 60 mins 15;16

18 Neteja dels filtres 40 mins 14;15

19 Despressurització i filtrat 25 mins 18;17

20 Secat 30 mins 19

21 Descàrrega tortó 5 mins 20

22 Neteja del dipòsit 40 mins 19

23 Neteja  dels filtres 40 mins 21

TC D: 2h 5 min

50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

 
Fig. 5.7.  Diagrama de Gantt per a la producció de D. En groc: tasques al dipòsit de dissolució solut /dissolvent orgànic; En blau : tasques al dipòsit 

d’alta pressió; En vermell : tasques al sistema de filtració i separació.; En verd: despressurització i filtrat de les partícules. Ocupa tant el 
dipòsit d’alta pressió com el sistema de filtració. 
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Un cop determinats els temps de cicle, s’ha calculat l’ús de la planta que requereix cada 
producte, calculant el número de dipòsits a pressió necessaris per cobrir la producció 
anual de cada compost. 

Com mostra la Taula 5.12, es necessiten dos dipòsits d’alta pressió (és a dir, dues sales 
blanques) per cobrir la demanda.  

Taula 5.12.  Càlcul de l’ús de la planta per part de cada fàrmac, en número de dipòsits 
necessaris per produir 12,5 tones anuals de cada fàrmac. 

Prod. 
m s 
final 
(kg) 

TC 
(h) 

cicles/ 
dia·equip 

cicles/any 
nec. per 12,5 

tones 

cicles/ 
any·equip 

nº 
dipòsits 

ús Sala 1 
(% anual) 

ús  Sala 2 
(% anual) 

A 35 2,16 357 3630 0,10 10 - 

B 27 2,25 463 3300 0,14 14 - 

C 7 2,16 1786 3630 0,49 49 - 

D 3 2,00 

11 

10 

11 

12 4167 3960 1,05 - 100 

Total 1,78 73 100 

La Sala 1 cobrirà la producció de fàrmacs tipus A,B,C, i la Sala 2 cobrirà la producció 
anual de fàrmacs tipus D. 

5.4.1 Planificació anual preliminar de la producció 

Per tal de realitzar la planificació preliminar de la producció s’ha calculat el número de 
dies que es necessiten per cobrir la demanda de cada producte segons l’ Eq 5.8, obtenint 
els dies de producció mostrats a la Taula 5.13. 

 Nº dies producció   =   12500 kg producte     (Eq. 5.8) 

     ms· nº cicles/dia·equip 

Taula 5.13.  Dies de producció necessaris per produir 12,5 tones anuals de cada fàrmac. 

Sala Producte nº dies 
producció 

A 32 

B 46 1 

C 162 

2 D 347 

La suma dels dies necessaris per produir cada producte donarà el total de dies si només 
es disposés d’una sala. Per tant, per a dues sales, els dies de producció seran la meitat, 
és a dir 294 dies de producció, i dels 330 previstos inicialment quedaran 36 dies, útils 
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en cas d’augments o variacions en la demanda. Per tant es disposa de flexibilitat en 
l’organització de la producció.   

No és l’objectiu d’aquest projecte però planificar detalladament la producció de la planta. 
La producció anual d’A i B es pot realitzar intensivament i emmagatzemar el producte 
final, o bé es pot realitzar en campanyes, per exemple produint una quantitat determinada 
cada mes, segons l’estabilitat del producte. La producció de C i D també es pot ajustar a 
una producció continua o en campanyes. Segons es planifiqui la producció d’una o altra 
manera es requerirà més o menys temps total anual de posada a punt. Seran necessaris 
al menys dos dies per a cada canvi de campanya o de producte, per realitzar la neteja i 
càrrega de tots els dipòsits de matèria primera i de recirculació, neteja intensiva de tota la 
sala blanca (sistema de ventilació, etc), canvi de tots els elements filtrants i 
reprogramació del sistema de packaging per a un altre mida d’envàs.  

A més, aquests temps restants poden variar amb el temps de neteja CIP, que en 
determinades ocasions pot ser superior a l’establert en cas de no complir els criteris de 
neteja, i haver de repetir l’operació, i també ha de cobrir els temps de cicle inicial i final. 
(majors que els cicles intermitjos, veure els diagrames de Gantt). 

Cal tenir també en compte que l’equipament d’alta pressió requereix més manteniment 
que altres equips més corrents, tot i que dels 365 dies anuals des d’un principi se 
n’adjudiquen 35 a aquesta tasca.   

5.4.2 Determinació del número de recirculacions de les aigües mares i el 
diòxid de carboni 

Per tal de complir les especificacions GMP el número de vegades que es recirculen les 

aigües mares (per a les dues alternatives) i el CO2 (només en l’alternativa 1)  ha de ser 

limitat i sempre el mateix.[26] Establim el número de recirculacions (nr) en funció del 

número de cicles diaris, de forma que cada dia en el primer cicle se subministren 

matèries primeres fresques.  Així el número de recirculacions diàries en funció del tipus 

de producte és el representat a la Taula 5.14. 

  1−
⋅

=
equipdia

ciclesnr
       (Eq. 5.9) 
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Taula 5.14  Número de recirculacions diàries 

Producte cicles/ 
dia·equip nr/dia 

A 11 10 

B 10 9 

C 11 10 

D 12 11 
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6. Dimensionat i especificacions dels equips de 
la planta DELOS 

En aquest capítol es defineixen les dimensions i especificacions generals dels equips de 
la planta DELOS per a l’obtenció de fàrmacs microparticulats,  esquematitzats en els 
diagrames de flux de les Figures 5.2 i 5.3.  

En primer lloc es descriuen les característiques generals dels equips,  i en segon lloc es 
mostra una taula resum que conté les característiques específiques bàsiques de cada 
equip . A l’Annex B es detallen els càlculs i procediments seguits i es descriuen amb més 
detall les característiques de cada un dels equips de la planta.  

6.1 Característiques generals dels equips 

Les característiques generals dels equips es descriuen a continuació. 

Tots els equips de la planta han de poder ser certificats segons la legislació espanyola 
(Marcat CE). 

Totes les vàlvules i instruments estan controlats per control remot i redundats per poder 
ser accionats manualment. 

Les variables d’operació (pressió temperatura, cabal, etc..) es registren en cada cicle. 

Tots els equips consten dels accessoris de seguretat pertinents, és a dir de dispositius 
destinats a la protecció dels equips a pressió davant el depassament dels límits 
admissibles. Per exemple, tots els recipients consten d’un disc de ruptura seguit d’una 
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; i també de vàlvules de 
venteig  en cas de sobrepressió controlable. 

El material de construcció dels equips i canonades és, en tots els casos, acer inoxidable 
AISI 316 L , ja que es tracta d’un material inert, segur i de fàcil neteja, acceptat per la 
normativa GMP. Els materials de totes les juntes ha de ser PTFE o un material similar, 
inert i segur d’acord amb la naturalesa dels fluids de procés.  

Tots els equips, canonades, i instruments han de tenir el mínim volum mort i poder ser 
netejats fàcilment sense haver de procedir al seu desmantellament.  
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Per afavorir la neteja, les superfícies d’acer inoxidable en contacte amb els fluids de 
procés han tenen un grau de polit  amb una rugositat  superficial menor a Ra ≤ 0,8 μm en 
les soldadures i Ra ≤ 0,4 μm en les xapes.[27] 

Els equips bàsics de procés consten d’un sistema CIP (sistema de neteja in situ, clean in 
place) amb tres circuits principals de neteja, un per al dipòsit de dissolució, un segon per 
al dipòsit d’alta pressió, i un tercer per als filtres i el separador, amb les canonades 
adjacents corresponents.  

El sistema CIP consisteix en omplir el sistema amb dissolvent orgànic a la vegada que es 
fa circular nitrogen en direcció contraria per crear turbulència i afavorir la neteja del 
recipient.  

Per complir les GMP’s i evitar que en el tram de despressurització es formi un volum mort 
durant la neteja, ambdós circuits tenen en comú un tram de la canonada de 
despressurització que comprèn la vàlvula de despressurització, la qual ha de romandre 
oberta durant la neteja.  

6.2 Codi de numeració dels equips 

Per a la identificació de cada equip s’ha utilitzat un codi alfanumèric, que es correspon 
amb l’utilitzat en els diagrames de flux de procés (Figures 5.2 i 5.3) segons les 
instruccions de numeració descrites per Ulrich.[28] Per exemple, el codi d’identificació 
corresponent a un dels filtres de mànigues de la Sala 1 és el que es mostra a la Figura 
6.1. 

 

Figura 6.1. Codi de numeració d’un dels filtres de mànigues de la Sala 1. 

La primera xifra del codi d’identificació (1) indica la ubicació de l’equip.  

 1: Sala 1 
 2: Sala 2  

La lletra en majúscules (H) identifica el tipus d’equipament: 

 D: dipòsits de procés  
 E: intercanviadors de calor 
 F: dipòsits d’emmagatzematge dins de procés 
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 G: compressors 
 H: separadors 
 J: conveyors i equips d’envasament 
 K: instrumentació 
 L: bombes 
 X: vàlvules de procés 

En el segon grup del codi, la primera xifra (2) identifica l’àrea de procés.  

 1: Condicionament de matèries primeres 
 2: Procés de cristal·lització.  

La segona xifra del segon grup (2) identifica el subprocés, i la tercera si és equipament 
principal (0) o associat al subprocés (1-9): 

 110: dissolució del solut en el dissolvent orgànic. 
 120: acondicionament del diòxid de carboni. 
 210: dissolució a alta pressió de la mescla “solut/dissolvent orgànic/CO2”. 
 220: separació per filtració de les partícules obtingudes. 
 230: separació i recirculació del CO2 i el dissolvent orgànic. 

La xifra en  minúscules (a) en últim lloc indica si hi ha més d’un equip amb les mateixes 
especificacions en la mateixa sala de procés. 

6.3 Resum de les especificacions dels equips 

A la Taula 6.1 es resumeixen les especificacions dels equips que conformen les unitats 
de procés de la planta DELOS dissenyada. S’indiquen el número d’unitats d’equip, el 
tipus d’equip, el material de construcció, les característiques principals (volum, 
dimensions, pressió de disseny i pressió màxima admissible en el cas de recipients a 
pressió, ...) i la potència necessària  i/o serveis que requereix. La instrumentació de la 
planta no s’hi inclou. 

Els símbols utilitzats es poden consultar al Glossari. 
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Taula 6.1. Resum de les especificacions generals dels equips de procés de la planta DELOS dissenyada 

Equip Unitats Sub codis Tipus/Material Característiques principals Potència/Serveis 

Dipòsit alta pressió 

D-210 2 1-D210 Dipòsit cilíndric vertical      V= 400 dm3 N2-10 MPa : 45 kg/cicle 

   2-D210 Fons torisfèrics Pd = 12,1 MPa; Pmax = 11 MPa Dvent CIP: 32 kg/cicle 

    Encamisat Td = 60 ºC N2-CIP 600 kPa: 800 dm3/cicle  

    Agitat L = 1,8 m; D = 0,6 m;  Agitació: P = 4 KW@300 rpm 

    AISI 316  tcarc = 31 mm; tfons = 50 mm   

     Controls PID pressió i temperatura   

      Borbotejador CO2   

      Agitador per acoplament magnètic:  

      - Dues turbines coaxials de sis pales verticals   

Filtre mànigues 
1-H220 3 1- H220-a Af = 10,52 m2 N2-0.6 MPa : 0,28 kg/cicle 

   1- H220-b Pmax = 1 MPa@250ºC Dvent CIP: 171 kg/cicle 

   1- H220-c Descàrrega automàtica per injecció de N2 N2-CIP 600 kPa: 2140 dm3/cicle  

     Medi filtrant: PP grau FDA 0,5 µm   

2- H220 2 2- H220-a Af = 4,41 m2 N2-0.6 Mpa : 0,11 kg/cicle 

   2- H220-b Pmax = 1 MPa@250ºC Dvent CIP: 72 kg/cicle 

     Descàrrega automàtica per injecció de N2 N2-CIP 600 kPa: 800 dm3/cicle  

     

 
Filtre de mànigues amb 
descàrrega automàtica de sòlids  
AISI 316 
  
  

Medi filtrant: PP grau FDA 0,5 µm   

Separador gas-líquid 

H-230 2 1-H230 V= 400 dm3 Dvent CIP: 32 kg/cicle 

   2-H230 L = 2,5 m; D = 0,45 m;  N2-CIP 600 kPa: 800 dm3/cicle  

   Pw= P atm ; TW= 15 ºC  

     

 
Columna cilíndrica vertical amb 
placa separadora 
AISI 316 
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Equip Unitats Sub codis Tipus/Material Característiques principals Potència/Serveis 

Filtre adsorció vapors orgànics recirc 
H-232 2 1-H232 Adsorbent: carbó actiu,d porus: 1-2,5 nm Vapor d'aigua baixa P: 9-30 kg/cicle 

   2-H232 V llit = 86 dm3 (60 kg adsorbent), VT = 100dm3 Carbó actiu: 60 kg/mes 

     PW= atm   

     

 
Columna horitzontal d'adsorció, 
llit fix  
AISI 316 
 Desorció amb vapor d'aigua   

Compressor CO2 recirculació 

G-233 1 1-G233 
Compressor multietapa, de pistó 
per via seca  

Pb/Pa = 2,25 ; 
 5 etapes de compressió Aigua refr. 15-30 ºC 

     Refrigeració entre etapes P entr = 0,1 MPa; P sort = 5,7 MPa qH2O = 5-20 m3/h 

     AISI 316 q0 max (0ºC, 1 atm)= 0,14 m3/s P= 83 kW 

 1 2-G233  
Pb/Pa = 2,25 ;  
5 etapes de compressió Aigua refr. 15-30 ºC 

       P entr = 0,1 MPa; P sort = 5,7 MPa qH2O = 12 m3/h 

       q0 (0ºC, 1 atm)= 0,1 m3/s P = 55 kW 

Dipòsit CO2 recirc 
F-120 6 1-F120a V = 120 dm3 Heli per mantenir CO2 líquid:  

   1-F120b L/D = 3   quantitat no determinada 

   1-F120c PW = 5,8 MPa, TW = 20 ºC   

       

   2-F120a Heli per mantenir CO2 líquid:  
   2-F120b  quantitat no determinada 

   
2-F120c 

Dipòsit cilíndric horitzontal     
AISI 316  

En funció de la quantitat de CO2 recirculat s'usen 
més o menys dipòsits. 
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Equip Unitats Sub codis Tipus/Material Característiques principals Potència/Serveis 

Condensador CO2 
E121 2 1-E121 intercanviador de doble tub A  = 6,8 m2 Etilenglicol- aigua 50% v/v= 4300 kg/h 

   2-E121 AISI 316 U =1440 kJ/h•m2•ºC  

       
Fluid procés : tub 
Fluid de servei : carcassa   

Bomba CO2 

L-122 2 1-L122 Parada automàtica a Pw = 10 MPa  P=4 kW 

   2-L122 Membrana hermètica, disseny farmacèutic.  Etilenglicol- aigua 50% v/v 

     Capçal refrigerat   
     

Bomba alternativa de membrana  
Motor elèctric, velocitat variable  
 
AISI 316 

qmáx = 1,8 m3/h   

Escalfador CO2 
E123 2 1-E123 Escalfador elèctric Escalfador de resistència elèctrica P=15 kW 

   2-E123   Escalfa el CO2 de L-122 fins a Tw= 25 ºC   

Dipòsits dció solut/dvent orgànic 
D-110 2 1-D110      

2-D110 
Dipòsit cilíndric agitat  
AISI 316 

V = 350 dm3   ; L = 1 m, D =0,7 m, 
Agitador flux axial (hèlix o turbina pales 
inclinades). 

P=0,37 kW 

Bomba recirculació aigües mares 
L231 2 1-L231          

2-L231 
Bomba centrífuga radial 
AISI 316 

q màx = 1 m3/h P=0,06 kW 
 

Bomba dissolucions 
L111 2 1-L111      

2-L111 
Bomba centrífuga radial  
AISI 316 

 q màx = 3 m3/h P=0,17 kW 
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Equip Unitats Sub codis Tipus/Material Característiques principals Potència/Serveis 

Compressors secat 

G-310 3 1-G310a Pb/Pa = 3,1; 3 etapes de compressió 62 kW 

   1-G310b 

Compressor multietapa, de pistó 
per via seca  
Refrigeració entre etapes P entr = 0,1 MPa; P sort = 3 MPa Aigua  15-30 ºC 

   1-G310c AISI 316 q0 max (0ºC, 1 atm)= 0,10 m3/s qH2O = 14 m3/h 

 2 2-G310a  Pb/Pa = 3,1; 3 etapes de compressió 26 kW 

   2-G310b   P entr = 0,1 MPa; P sort = 3 MPa Aigua  15-30 ºC 

    q0 (0ºC, 1 atm)= 0,04 m3/s qH2O = 6 m3/h 

         

Unitat de recuperació de dissolvents 

- 2   PW = Patm Vapor saturat 120 ºC: 80-130 kg/h 

     TW = 78 ºC (etanol), 56 ºC (acetona)  

     A = 1m2   

     

Evaporadors pel·lícula 
descendent  
AISI 316 

U =3600 kJ/ h m2 ºC   
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7. Avaluació de l’ Impacte Ambiental 
 

En aquest capítol s’avalua l’ impacte ambiental de la planta DELOS dissenyada, tenint en 
compte les dues alternatives de disseny plantejades, vers els processos convencionals 
de cristal·lització i micronització, descrits al Capítol 4,  s’avalua el risc d’incendi i explosió 
de la planta i es descriuen les mesures de seguretat adoptades.  

Els aspectes ambientals més rellevants de l’alternativa proposada en comparació amb les 
tècniques de cristal·lització i micronització convencionals és en primer lloc la reducció 
d’etapes de procés, com s’ha explicat prèviament al Capítol 4, i en segon lloc l’ús de 
diòxid de carboni com a co-solvent. 

En la precipitació mitjançant DELOS s’aconsegueixen en un sol pas les partícules de 
fàrmac amb la distribució de mida de partícula desitjada, mentre que les tecnologies 
convencionals, d’aproximació descendent, requereixen com a mínim de 5 etapes, tal i 
com  il·lustren les Figures 4.3 i 4.4. Això es tradueix en un control molt més segur sobre el 
procés, ja que tot el procés es confina en una mateixa àrea, evitant així el transport del 
producte des de l’àrea de cristal·lització fins a la de micronització i minimitzant el risc 
d’emissions de fàrmacs al medi.  

El diòxid de carboni està considerat com a dissolvent verd perquè no és tòxic, no és 
inflamable i pot ser separat fàcilment.[12] Els processos que utilitzen CO2 donen un ús al 
diòxid de carboni, obtingut principalment de les centrals tèrmiques, que d’altra banda 
seria emès directament a l’atmosfera. A més, en el cas específic de la planta dissenyada, 
substituir les tecnologies convencionals per la precipitació des de fluids comprimits 
evitaria les emissions de CO2 derivades dels processos d’escalfament i refredament en 
les cristal·litzacions convencionals, que utilitzen una gran quantitat d’energia així com les 
derivades de l’ús d’energia en processos de micronització mecànics. 

7.1 Emissions a l’atmosfera 

La planta dissenyada conté quatre punts d’emissió canalitzats a l’atmosfera, dos a cada 
sala. 

Punts 1 i 2 : per on s’allibera el diòxid de carboni després de ser tractat a la columna 
d’adsorció, on s’eliminen els vapors orgànics, i després d’haver estat recirculat. Cal 
puntualitzar que aquest diòxid de carboni no ha estat generat per la planta sinó que ha 
estat utilitzat com a dissolvent. La quantitat mitja de CO2 emès a l’atmosfera és de 600 
kg/dia, aproximadament 300 kg/dia en cada punt d’emissió. També cal tenir en compte 
que aquestes emissions no són inherents al procés, sinó que deriven de l’aplicació dels 
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sistemes de qualitat obligatoris en la industria farmacèutica. En un procés DELOS per a la 
producció de productes no farmacèutics, el diòxid de carboni pot ser recirculat tantes 
vegades com es vulgui, ja que la seva separació dels altres components del procés és 
espontània. 

Punts 3 i 4 : captadors de pols a les boques de càrrega dels dipòsits de predissolució, on 
es dissol el fàrmac en el dissolvent orgànic. Els captadors contenen filtres de làmines o 
cartutxos que depuren l’aire.  

7.2 Plantejament de la gestió de residus 

La planta ha estat dissenyada de forma que els residus generats siguin mínims. Els 
factors que hi contribueixen són: 

• Separació espontània del diòxid de carboni i les aigües mares (sense input 
d’energia) 

• Recirculació del diòxid de carboni (Alternativa 1) i purificació mitjançant carbó 
actiu  

• Recirculació de les aigües mares 

• Concentració de les aigües mares per recuperar el dissolvent 

• Ús de dissolvents orgànics no halogenats, purs (no mescles) i no tòxics, 
catalogats en la categoria 3 de la FDA (dissolvents permesos) [29] 

• Recuperació dels dissolvents de neteja mitjançant evaporadors 

• Zona específica de magatzem de residus 

• Segregació de residus segons la naturalesa per facilitar-ne el tractament i 
posterior recuperació 

El tractament i gestió dels residus generats per la planta es farà mitjançant transportistes i 
gestors autoritzats.  

7.3 Capacitat del medi receptor 

La implantació d’una planta DELOS no comporta cap afectació al medi receptor, ja que 
està pensada per ser implantada com a ampliació d’una planta farmacèutica ja existent o 
com a substitució de processos convencionals en instal·lacions ja existents, i no comporta 
un augment del risc de contaminació del medi. 
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7.4 Avaluació quantitativa de la sostenibilitat del procés DELOS 
vers tecnologies convencionals 

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. [30]  

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. 7.1) 

•  
acabatproductekg

naturalgasdeconsumitskg
energiadÍndex ='     (Eq. 7.2) 

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. 7.3) 

•  
acabatproductekg

consumidestòxiquesmatèrieskg
toxicitatdeÍndex =    (Eq. 7.4) 

•  
acabatproductekg

hivernacleefectegasosemesoskg
aciócontadeÍndex =min    (Eq. 7.4) 

On la quantitat equivalent de CO2 emès pel consum d’energia elèctrica i de gas natural és 
de: [31] 

  438,71 t CO2 /GWh energia elèctrica 

  202,14 t CO2 /GWh gas natural 

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

Els índexs de sostenibilitat s’han calculat segons els consums de matèries i serveis de la 
planta DELOS, detallats en l’Annex C. Els càlculs dels índexs de sostenibilitat es poden 
consultar a l’Annex D. 

Els valors dels índexs de la planta convencional 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.[32] 

A la Taula 7.1 i les Figures 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 es representen els índexs de sostenibilitat 
corresponents a les dues alternatives de planta DELOS dissenyada i a la planta de 
cristal·lització convencional.  

Taula 7.1.  Índexs de sostenibilitat de les dues alternatives de la planta DELOS dissenyada i 
de la tecnologia convencional. 

Índex a 
 

DELOS recirculació 
Alternativa 1 

DELOS sense recirculació 
Alternativa 2 

Tecnologia 
convencional 

IM 1,1 1,1 4,5 
IE 3,2 0,9 5 
IA 1444 0 582 
IC 20,5 5,1 25 

a) IM = Index de Matèria (kg matèries primeres/kg producte acabat); IE = Index 
d’Energia (kg equivalents de GN / kg producte acabat); IA = Index d’Aigua (kg 
aigua/ kg producte acabat); IC = Index de contaminació (kg gas efecte hivernacle 
emesos/ kg producte acabat) 
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Figura 7.1. Comparació dels índexs de matèria de les dues alternatives proposades versus la 

tecnologia convencional. 
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Figura 7.2. Comparació dels índexs d’energia de les dues alternatives proposades versus la 

tecnologia convencional. 
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Figura 7.3 Comparació dels índexs d’aigua de les dues alternatives proposades versus la 

tecnologia convencional. 
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Figura 7.4 Comparació dels índexs de contaminació de les dues alternatives proposades versus 

la tecnologia convencional. 
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Com es pot observar en les figures anteriors, els valors dels índexs de sostenibilitat són 
marcadament menors en les dues alternatives de la tecnologia DELOS proposades. 
Únicament el valor de l’índex d’aigua de l’alternativa 1, supera el de la tecnologia 
convencional. El major consum d’aigua prové de la refrigeració dels compressors de 
recirculació del CO2, per tant seria necessari re-dissenyar el sistema de refrigeració dels 
compressors en circuit tancat per tal de disminuir aquest índex. 

Pel que fa a les dues alternatives de disseny de la planta DELOS analitzades, tot i que a 
priori la recirculació de les matèries pot semblar un punt a favor de la sostenibilitat del 
procés, sorprenentment en aquest cas l’alternativa de disseny més favorable 
ambientalment és l’alternativa 2, és a dir, no recircular el diòxid de carboni. En prescindir 
dels compressors el consum d’aigua és nul i l’emissió de gasos contaminant deguda al 
consum energètic dels compressors disminueix en tres quartes parts respecte l’alternativa 
1. 

A més, s’ ha calculat que el CO2 generat pel consum d’energia elèctrica (majoritàriament 
degut als compressors) en l’alternativa 1 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 (veure Annex D). 

Tots els índexs de sostenibilitat de l’alternativa 2 són molt menors que els de la tecnologia 
convencional, per tant, el procés DELOS és més sostenible que la tecnologia 
convencional. 

    

7.5 Índex d’Incendi i explosió i mesures generals de seguretat 
de la planta DELOS 

 

7.5.1 Càlcul de l’Índex DOW d’incendi i explosió 

L’índex d’incendi i explosió (IIE), creat per la companyia DOW, és una eina de referència 
en la quantificació del risc en instal·lacions químiques. En funció del seu valor es pot 
avaluar el grau de perill d’incendi i explosió d’un equip o instal·lació segons la classificació 
que es mostra a la Taula 7.2. [33] 
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Taula 7.2. Categories del risc en funció del valor de l’Índex DOW d’incendi i explosió (7ª edició) 

Grau de perill Índex d’incendi i explosió 

Lleuger 1-60 

Moderat 61-96 

Intermedi 97-127 

Intens 128-158 

Sever ≥159 

Per a la planta dissenyada l’ IIE s’ha calculat per a les unitats bàsiques següents, on la 
presència de dissolvents orgànics inflamables o de material en pols fa que hi ha hagi 
major risc d’incendi i explosió: 

 Dipòsits de dissolució : presència de pols i dissolvent orgànic 

 Dipòsits d’alta pressió, on té lloc l’ expansió de la dissolució amb CO2 i 
despressurització : presència de dissolvent orgànic a alta pressió  

 Filtrat, secat i envasat : presència de pols 

No es calcula l’índex del separador ja que serà menor que al dipòsit de dissolució, ni als 
compressors, ja que únicament hi circula diòxid de carboni, que no és inflamable. Així 
doncs, en les dues alternatives proposades l’’IIE tindrà els mateixos valors. 

A les àrees de magatzem de matèries primeres i de producte acabat l’ IIE prendrà altres 
valors que seran funció de les quantitats de producte emmagatzemades. 

Els valors obtinguts per a cada unitat de procés avaluada es resumeixen a la Taula 7.3. 
La metodologia seguida i els càlculs realitzats es poden consultar a l’Annex D. Així doncs, 
segons les categories de risc d’incendi i explosió (Taula 7.2) i els valors  de l’IIE obtinguts, 
en les tres unitats de procés el resultat és de risc Moderat.  

Taula 7.3.  Valors de l’Índex d’Incendi i Explosió de les unitats de procés bàsiques de la planta 
DELOS dissenyada. 

Unitat de procés IIE  Grau de perill 

Dissolució 82 Moderat 

Expansió amb CO2 61 Moderat 

Despressurització i filtrat 62 Moderat 
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7.5.2 Mesures de seguretat i prevenció generals 

Les mesures de seguretat i prevenció generals de la planta DELOS dissenyada son les 
següents: 

• En tots els dipòsits:  

Accessos adequats i drenatges amb una pendent mínima del 2% que permetin 
l’evacuació del 75 % del contingut del dipòsit evitant que quedi atrapat en zones al 
voltant de la unitat de procés. Venteig controlat mitjançant vàlvules conduïdes a 
l’exterior en tots els dipòsits de dissolvents, i elements de seguretat (disc de 
ruptura seguit de vàlvula de seguretat) correctament tarats. 

• Equips:  

Motors antideflagrants i tot l’equipament elèctric i d’il·luminació a prova d’explosió 
de pols. Transport pneumàtic dels materials en pols amb nitrogen com a agent 
inertitzant.  

• Ventilació localitzada i general adequada al procés. 

• Sistemes de detecció de fugues de CO2 i de dissolvents. 

• Sistemes antiretorn que evitin una direcció incorrecta del flux de material. 

• Parada automàtica d’emergència i sistemes d’ energia d’emergència (generadors). 

• Formació en matèria de prevenció de riscos laborals a tot el personal de la planta 

• Compliment de la normativa vigent en relació a aparells a pressió, instal·lació 
elèctrica,  instal·lació de protecció contra incendis i prevenció de riscos laborals. 
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8 Avaluació econòmica 
 

En aquest capítol s’ avalua econòmicament la planta DELOS dissenyada. L’estudi 
econòmic consta d’una estimació de la inversió necessària i del cost anual de producció, i 
d’un anàlisi de rendibilitat de les dues alternatives de disseny proposades. En primer lloc 
es presenta un breu resum dels conceptes utilitzats en l’estudi econòmic, i a continuació 
es mostren els resultats obtinguts. 

8.1 Cost de la inversió inicial. Definicions  

8.1.1 Components del cost de la inversió inicial  

La inversió inicial és la quantitat de diners necessària per dissenyar, construir i posar en 
funcionament la planta industrial.  El capital necessari per construir la planta s’anomena 
inversió de capital fix (fixed capital investment), mentre que el necessari per a la operació 
de la planta s’anomena inversió de capital de treball (working capital). La suma dels dos 
és la inversió de capital total. [34] 

• El capital fix (Actiu fix): el capital fix es pot dividir en costos directes i indirectes. 
Els costos directes representen el capital necessari per a la compra i instal·lació 
d’equips amb tots els components necessaris per al seu funcionament 
(instrumentació, canonades, equipament auxiliar...). Els costos indirectes no estan 
relacionats directament amb l’operació de la planta i inclouen la compra o lloguer del 
terreny, edificis auxiliars, costos d’enginyeria i supervisió...  

• El capital de treball: consisteix en la quantitat de diners invertida en matèries 
primeres i subministres en stock, producte acabat en stock i producte intermedi, 
deutors, efectiu per al pagament mensual de despeses d’operació (salaris, compra 
de matèries primeres...) creditors i impostos a pagar. 

L’ inventari de matèries primeres inclòs en el capital de treball normalment 
correspon  a provisions per un mes de producció. 

8.1.2 Estimació de la inversió inicial necessària 

La majoria d’estimacions d’inversions per a la construcció d’una planta industrial estan 
basades en el cost de l’equipament que requereix. Els conceptes que s’han de tenir en 
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compte per realitzar l’estimació de la inversió necessària per a una planta química són els 
que es mostren a la taula 8.1. 

Taula 8.1. Components del cost de la inversió inicial per a un procés químic. 

Costos directes 

1. Equipament: Llista de tots els equips necessaris, principals, secundaris, auxiliars 
(Flowsheet). Marge de cost d’inflació. Marge per possibles modificacions.  Costos de 
transport (entrega). 

2. Instal·lació dels equips: mà d’obra, suports estructurals, aïllaments, costos de 
construcció... 

3. Controls i instrumentació: compra, instal·lació, calibració, software... 

4. Piping: canalitzacions, valvuleria, racoreria,aïllaments... 

5. Sistemes elèctrics: cablejat de potència, il·luminació, transformació i servei, cablejat 
d’instrumentació i control. 

6. Edificis: cost dels edificis incloent-hi serveis com il·luminació, ventilació, calefacció.. 

7.  Millores del terreny: delimitació, carreteres, camins, paisatgisme..  

8. Serveis: instal·lacions de vapor d’aigua, aigua, aire comprimit, combustible. Però 
també unitats de tractament de residus, seguretat contra incendis, packaging i 
distribució...  

9. Terreny: cost del terreny, estudis de terreny i impostos corresponents. No es té en 
compte en la inversió fixa. 

Costos indirectes 

10. Enginyeria i supervisió: enginyeria general, de disseny, del procés, administrativa, 
llicències de software, taxes de consultoria, viatges, supervisió i inspecció...   

11. Despeses de construcció: construccions temporals,  mà d’obra, eines i equips de 
construcció, assegurances... 

12. Despeses legals: derivades de la compra de terreny, equips i contractes de 
construcció. Compliment i demostració de normatives ambientals, de seguretat... 

13. Honoraris del contractista  

14. Contingències: imprevistos. Accidents, canvis de preus, errors d’estimació, petits 
canvis de disseny.  

Quan existeix un límit geogràfic que defineix un projecte específic, no s’ha de tenir en 
compte el cost del terreny,  Normalment aquests cas correspon a ampliacions o noves 
unitats de fàbriques ja existents, i és el cas del present projecte. 

8.1.3  Tipus i mètodes d’estimació de costos 

Es poden utilitzar varis tipus de mètodes per estimar una inversió. L’ elecció d’un o altre 
mètode depèn de la informació disponible i del grau de detall que es desitgi. L’estimació 
de la inversió necessària pot anar des d’un disseny preliminar basat en poca informació 
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excepte la magnitud del projecte fins a un estudi detallat preparat des de diagrames 
complets i especificacions precises. Entre aquests dos extrems hi pot haver nombroses 
estimacions que varien en precisió depenent de l’etapa de desenvolupament del projecte. 
Les següents categories representen el tipus més utilitzats per a propòsits de disseny, 
amb grau de precisió creixent:[35] 

• Dissenys preliminars: 

1. Estimació d’ordre de magnitud. Es basa en la interpolació o extrapolació de 
dades conegudes de costos de processos similars ja existents. El grau d’error 
probable és un ±30% de l’estimació. 

2. Estimació d’estudi preliminar. Basat  en el coneixement aproximat dels equips 
principals del procés, materials de construcció i serveis. Normalment si el 
resultat és positiu el pas següent és la realització d’estudis de mercat, treballs 
en planta pilot... El grau d’error probable és un ±20% de l’estimació. 

• Dissenys definitius: 

3. Estimació d’autorització del pressupost. Basat en dades suficients com per a 
obtenir un pressupost. El grau d’error probable és un ±15% de l’estimació. 

4. Estimació de control de projecte. Basat en dades quasi completes, però abans 
de completar diagrames i especificacions. El grau d’error probable és un ±10% 
de l’estimació. 

5. Estimació del contractista. Basat en diagrames d’enginyeria complets, 
especificacions, estudis de l’emplaçament. El grau d’error probable és un ±5% 
de l’estimació. 

Els estudis preliminars requereixen molta menor informació que els definitius  i són 
extremadament importants  per determinar si un projecte ha de ser considerat amb més 
atenció o si s’han de contemplar i comparar dissenys alternatius. 

En el present projecte, el disseny efectuat correspon a una estimació d’estudi preliminar. 
Per tant el grau d’error esperat és d’un ±20%. 

8.1.4  Índexs de costos 

Els índexs de costos serveixen per actualitzar costos a partir de dades històriques o per 
preveure costos a partir de preus actuals. D’aquesta manera si es coneix el cost en el 



Pág. 74  Memòria    
 

  

passat d’un concepte, mitjançant el valor de l’índex en aquell període i el valor actual, es 
pot conèixer el cost equivalent segons l’Eq 8.1. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

originalpreudeltempselenindexldevalor
indexldeactualvalor

originalttactualitzaCost
'

'
cos    (Eq 8.1) 

Els índexs comuns permeten estimacions acurades si el període involucrat és menor de 
deu anys. Regularment es publiquen diferents tipus d’índexs de costos, per estimar 
costos d’equips, de mà d’obra, materials, construcció... els més comuns són els índex de 
Marshall and Swift all-industry and process-industry equipment indexes , l’Engineering 
News-Record Construction Index, el Nelson-Farrar Refinery Construction Index, i el 
Chemical Engineering plant cost index (CEPCI). En el present projecte s’ha utilitzat 
l’índex CEPCI. 

8.2. Estimació del cost anual de producció 

El cost anual de producció s’obté a partir dels costos variables (consum de matèries 
primeres, dissolvents, serveis, costos de personal...) i fixes (taxes, assegurances) de la 
planta. El cost dels principis actius com a matèries primeres és molt variable, depèn 
àmpliament de la naturalesa del fàrmac, per tant s’ha optat per calcular en primer lloc el 
cost anual de producció sense tenir en compte el cost de la matèria primera i en segon 
lloc suposant un preu mig del fàrmac a cristal·litzar de 30 €/kg. 

8.3.  Anàlisi de rendibilitat. Conceptes utilitzats. 

Per a analitzar la rendibilitat de la planta s’han utilitzat els següents conceptes: 

Flux de caixa (cash flow): representa les entrades i sortides anuals de diners. Es calcula 
segons l’esquema següent: 

  Vendes anuals 
- Cost anual producte 
 
= Marge operatiu brut  
- Amortitzacions 
 
 = Benefici abans d’impostos i interessos  
 -  Impostos 
 
= Benefici net  (abans d’interessos) 
+ Amortitzacions  
 
= Flux de caixa  
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Considerem que l’ impost de societats és un 35 % dels beneficis.   

L’amortització es considera com un cost més alhora de calcular el benefici, però es torna 
a sumar després d’ impostos perquè en realitat aquest import no surt de caixa. 

•  Càlcul de l’amortització 

Segons les taules oficials de coeficients d’amortització, el coeficient màxim a aplicar en 
instal·lacions d’indústries químiques o farmacèutiques amb processos orgànics a altes 
pressions o temperatures és d’un 15 %.[36] 

Segons el mètode d’amortització lineal: 

  CL = V /n        (Eq 8.2) 

CL= coeficient d’amortització anual= 0,15 
V = inversió inicial = 10,32 M€ 
n = període d’amortització 

Substituint a l’equació 8.2, s’obté que la durada del període d’amortització és de 6,6 anys. 
Així durant els primers 6 anys s’aplicarà un coeficient d’amortització de 0,15  i el setè any 
el coeficient d’amortització serà de 0,1. 

Temps de recuperació de la inversió (t):  és el temps en anys en què es triga a 
recuperar la inversió efectuada.  

  

∑
=

⋅= N

n
noperatiucaixadeflux

inicialfixaInversió
Nt

1

     (Eq 8.3) 

El temps de recuperació de la inversió ha de ser menor que el període d’avaluació (temps 
de vida útil de la planta). 

Taxa mínima acceptable de rendiment de la inversió (r): expressa els guanys mínims 
que ha de produir una inversió per a que l’inversor la consideri rentable. S’expressa com 
a percentatge o fracció anual. 

Retorn de la inversió (ROI): és la relació entre els beneficis nets i la inversió total 
efectuada, expressada com retorn anual en percentatge o fracció. 

  ROI = Beneficis nets anual /Inversió total    (Eq 8.4) 

Com que els beneficis poden variar d’un any a un altre, es pren el valor mig dels beneficis 
nets en el període d’avaluació: 
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=

∑
=1100       (Eq 8.5) 

Si el valor del retorn de la inversió és major que la taxa mínima acceptable de rendiment, 
la inversió és rentable. 

Valor actual net de la inversió (VAN) 

A diferència dels criteris anteriors, el VAN té en compte el valor temporal del diner. 
Representa la suma dels fluxos de caixa descomptats del valor present, utilitzant com a 
interès o taxa de descompte la taxa de rendiment mínima acceptable. Per a què la 
inversió sigui rentable el VAN ha de ser positiu. 
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= +
+−=
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n
n

n

r
caixadeflux

InversióVAN
1 1

     (Eq 8.6) 

Taxa interna de retorn (TIR) :  

La Taxa interna de retorn o taxa interna de rendibilitat és aquella taxa de descompte que 
fa que el VAN sigui zero. Quan major és la TIR més rendible és la inversió. Com a criteri 
de tall, es compara el valor de la TIR amb el de la taxa mínima de rendiment acceptable, 
si la TIR és major el projecte es considera viable. 

8.4.  Avaluació econòmica de la planta DELOS dissenyada, amb 
recirculació del diòxid de carboni (Alternativa 1) 

8.4.1  Estimació de la inversió inicial necessària per a la construcció de la 
planta  

El mètode per efectuar l’estimació de la inversió inicial s’ha basat en el mètode dels 
percentatges sobre el cost  d’equips. en aquest mètode, a partir del cost dels equips  es 
fa una estimació dels cost dels altres conceptes per trobar el cost total de la planta, 
segons l’Eq. 8.7. 

( ) ( )∑∑ +++++=+++++= nnn ffffEEfEfEfEfEC ...1... 321321   (Eq 8.7) 

on f1, f2, f3... fn són factors multiplicadors per la instrumentació, sistemes elèctrics, costos 
indirectes, etc. A la Taula 8.2 es donen els percentatges aplicables per estimar el cost 
total de la planta basats en el cost dels equips (instal·lació i entrega incloses) segons 
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Peter, Timmerhaus i West.[34] En el nostre cas s’han aplicat els percentatges aplicables 
a una planta amb procés fluid-sòlid.  

Taula 8.2 Factors per estimar la inversió total, basats en el cost dels equips (entregats). [34] 

 Percentatge del cost d’equipament entregat 
(a) 

 planta 
Sòlids 

planta Sòlids - 
fluids 

planta  
Fluids 

Costos directes    

Equips (entregats)     100 100 100

Instal·lació dels equips 45 39 47

Instrumentació i Controls (instal·lats) 18 26 36

Piping (instal·lat)            16 31 68

Sistemes elèctrics (instal·lats) 10 10 11

Edificis (amb serveis) 25 29 18

Millores del terreny                      15 12 10

Serveis de procés 40 55 70

                Total costos directes 269 302 360

Costos Indirectes  

Enginyeria i supervisió 33 32 33

Despeses de Construcció    39 34 41

Despeses legals              4 4 4

Honoraris del constructor               17 19 22

Contingències                  35 37 44

               Total costos indirectes 28 126 144

Inversió fixa 397 428 504

Capital de treball (15% de la inversió 
total) 

70 75 89

Inversió Total 467 503 593

(a) Els valors presentats són aplicables a la majoria d’ampliacions de plantes de procés en un emplaçament ja 
existent, on el terreny és disponible mitjançant compra o lloguer o per tenir-lo ja en propietat. Els valors estan 
basats en inversions fixes en un rang de 1 M$ fins a 100 M$. En cas de plantes de nova construcció en 
emplaçaments no desenvolupats, la inversió fixa pot arribar ser fins a un 100% major que per a una planta 
equivalent construïda com una ampliació d’una planta ja existent. 

El cost dels equips s’ha estimat a partir de les gràfiques de costos segons el tipus d’equip 
publicades per Peters, Timmerhaus and West (valors del gener de 2002) o bé per 
consultes a proveïdors.[34] El canvi de dòlars a euros s’ha efectuat en el valor de l’euro 
respecte al dòlar l’any 2002 (1 $= 1,1639 €).  Per a l’actualització dels preus dels equips 
s’ha fet servir l’índex CEPCI, amb un valor de 560,9 corresponent al mes d’abril de l’any 
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2008 (el més recent i accessible en el moment de l’estimació), vers un valor  de 390 
corresponent al mes de gener del 2002 (base 100=1957-1959).[37] 

Per exemple, l’estimació del cost dels dipòsits d’alta pressió D-210 s’ha realitzat a partir 
de la gràfica de la Figura 8.1. com es mostra a continuació. 

Característiques del dipòsit d’alta pressió D-210: 

400 dm3; 1500 psi; 316 SS; encamisat i agitat   Fig.8.1  88600 $ (Gener 02) 

 
Fig. 8.1. Costos de reactors agitats i encamisats en funció de la capacitat, la pressió de treball i el 

material. Extret de la Ref [34] 
  
 88600 $ = 76176 € (Gener 02) 
 CEPCI Gener 02 = 390 
 CEPCI Abril 08 = 560,9 
 76176 € · 560,9/390 = 109400 € (abril 08) 

Anàlogament per a la resta d’equips, s’obtenen els preus detallats a la Taula 8.3. Els 
càlculs es detallen a l’Annex D. Aplicant un 20 % de sobrecost per disseny farmacèutic 
(grau de polit de les superfícies, circuits CIP...) sobre la suma dels costos individuals 
s’obté un cost total en equips de 1,91 M€. 
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Taula 8.3.   Llista i preus dels equips, actualitzats segons l’index CEPCI (CEPCI Abril 08=560,9; 1 
$ Any 2002= 1,1639 €)  

Equip (a) Codi nº ut. Preu ut. 
($) 

Preu ut 
(€) 

I.CEPCI  
any ref. 

Preu ut (€)  
2008 

Preu  (€)  
2008     

Dipòsit alta pressió D-210 2 88600 76176 390 109444 219000

Filtres mànigues 1-H220 3 19500 16766 390 24088 72300

 2-H220 2 11700 10059 390 14453 28900

Separador H-230 2 17300 14874 390 21370 42700

Filtre CO2 H-232 2 6000 5159 390 7412 14800

Compressors recirc. G233 1 170000 146161 390 209994 210000

  1 133000 114350 390 164290 164300

Dipòsits CO2 F-120 6 12870 11065 390 15898 95400

Condensador CO2 E121 2 5300 4557 390 6547 13100

Bomba CO2 L-122 2    561 20000 40000

Calefactor CO2 E123 2 1000 860 390 1235 2500

Dipòsit dissolució D-110 2 7500 6448 390 9264 18500

Bomba recirculació a.m. L231 2 2400 2063 390 2965 5900

Bomba dissolució L111 2 2600 2235 390 3212 6400

Compressors secat G-310 3 112200 96466 390 138596 415800

  2 82800 71189 390 102280 204600

Ut. recuperació dvents - 2 23000 19775 561 19775 39500

    Sub – total (€)  1.593.700

   Disseny farmacèutic 20 % (€) 318.740

   Total (€) 1.912.440

(a) El cost de les vàlvules de despressurització i caudalímetres s’inclou en el concepte 
d’Instrumentació i Control, i el corresponent al sistema de transport i envasat s’inclou en el 
concepte de Serveis, per aquest motiu no s’inclouen en el cost d’equips. 
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Com mostra la Figura 8.2, els majors contribuents al cost total dels equips són els equips 
d’alta pressió, i molt especialment els compressors, ja que constitueixen un 63% del cost 
total de l’equipament. 

14%
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3%

63%
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1%
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6%

1%

2%

Dipòsits alta pressió
Filtres mànigues
Separadors gas-líquid
Compressors 
Bombes
Filtres vapors organics
Intercanviadors
Dipòsits CO2 recirc
Dipòsits dció solut/dvent orgànic
Unitat de recuperació de dissolvents

 

Fig 8.2. Representació dels percentatges dels costos d’equips. 

Per a la planta DELOS dissenyada, s’ha calculat la inversió total necessària utilitzant els 
percentatges de planta de procés sòlid-fluid (veure Taula 8.2), a partir dels costs estimats 
dels equips mostrats en la Taula 8.3). No s’ha aplicat un factor de millora del terreny ja 
que se suposa que l’esmentada planta s’ubicarà en un terreny ja condicionat, com pot ser 
un parc tecnològic, les instal·lacions d’una indústria farmacèutica o una planta de 
micronització convencional. En aquest aspecte únicament s’ha tingut en compte l’obra 
civil necessària per a instal·lar els dipòsits de subministrament de diòxid de carboni i 
nitrogen. D’aquesta manera, tal i com mostra la Taula 8.4, la inversió inicial necessària 
per a la construcció i posada en marxa d’una planta amb tecnologia DELOS per a la 
obtenció de fàrmacs microparticulats, segons l’Alternativa 1, és de 10 M€. 

Comparant el valor obtingut amb els valors d’inversions realitzades en tecnologies 
convencionals, en plantes amb la mateixa capacitat de producció,  es desprèn que la 
nova tecnologia pot ser molt competitiva. Per exemple, l’any 2004 Esteve Química S.A. 
va invertir 23 M€ en una ampliació de la planta químico-farmacèutica de Celrà.[38] 
Aquesta ampliació, consistent en una zona de cristal·lització (inversió de 17 M€) i una 
unitat de tractament de formes sòlides (molturació i posterior micronització, inversió de 6 
M€) té una capacitat de producció de 50 tones anuals.   

Per tant es pot concloure que la inversió necessària per a implantar la nova tecnologia 
DELOS és molt menor que la necessària per a una tecnologia convencional de 
cristal·lització, i a més, es troba en el mateix ordre de magnitud que els costos d’inversió 
inicial dels processos de comminució convencional. 
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Taula 8.4.  Càlcul de la inversió total necessària per a la construcció de la planta DELOS 

(Alternativa 1). 

 Fracció d’equips 
entregats 

Valor calculat (M€) 

Costos directes     

Equips, E'       1,91 

Entrega, fracció d’ E'               0,10 0,19 

    Subtotal:  equips entregats  2,10 

Instal·lació dels equips 0,39 0,82 

Instrumentació i Controls (instal·lats) 0,26 0,55 

Piping (instal·lat)            0,31 0,65 

Sistemes elèctrics (instal·lats) 0,10 0,21 

Edificis (amb serveis) 0,29 0,61 

Serveis de procés 0,55 1,15 

Obra civil per subministrament  gasos 
liquats (a) - 0,01 

                Total costos directes 2,02 6,10 

Costos Indirectes   

Enginyeria i supervisió 0,32 0,67 

Despeses de Construcció    0,34 0,71 

Despeses legals              0,04 0,08 

Honoraris del constructor               0,19 0,40 

Contingències                  0,37 0,78 

               Total costos indirectes 1,26 2,65 

Inversió fixa  8,75 

Capital de treball  0,75 1,58 

Inversió Total  10,33 

(a) El subministrament de CO2 i N2 es fa a través de dipòsits criogènics de 3000 litres de capacitat. 
Aquests dipòsits requereixen una inversió  en obra civil per a construir una llosa de formigó on van 
suportats els dipòsits, i el valor de l’obra és d’aproximadament 8000-9000 €.[39] 
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8.4.2.  Estimació del cost anual de producció 

8.4.2.1   Càlcul dels costos variables de producció 

Les necessitats anuals de matèries primeres, dissolvents i serveis es poden consultar a 
l’Annex C. A partir d’aquestes i del seus preus, consultats a les fonts especificades a peu 
de taula, s’obtenen els següents costos anuals de dissolvents, serveis i mà d’obra. 

El cost anual estimat en dissolvents és de 350000 € i contempla els costos anuals del 
diòxid de carboni, dels dissolvents orgànics de procés i el dissolvents utilitzats en les 
etapes de neteja (Taula 8.5) . 

Taula 8.5. Cost anual de dissolvents de procés i dissolvents CIP en la planta DELOS (Alternativa 
1) 

Dissolvent Preu (a)  
€/kg 

Necessitat anual  
t/any 

Cost anual dissolvents,  
M€/any 

CO2 0,25  170 0,04 

Etanol procés 0,57 33 0,02 

Acetona procés 0,78 28 0,02 

Etanol CIP 0,57 214 0,12 

Acetona CIP 0,78  190 0,15 

Total cost anual dissolvents, M€/any 0,35 

(a) Preu del diòxid de carboni consultat a Carburos Metálicos (Air Products), inclou el lloguer i manteniment 
dels dipòsits. [39] Preu dels dissolvents orgànics consultats a ICIS Price (www.icispricing.com). 

El cost anual estimat en serveis és de 527000 € i contempla els costos anuals del 
nitrogen comprimit, aigua de refrigeració, vapor d’aigua, carbó actiu, mànigues filtrants, 
costos de tractament i gestió dels residus generats per la planta, consum elèctric i de 
refrigeració (Taula 8.6) . 
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Taula 8.6.  Cost anual dels serveis requerits per la planta DELOS (Alternativa 1) 

Servei Preu (b) Unitats 
preu 

Requeriment 
anual 

Unitats req. Cost anual  
M€/any 

Nitrogen comprimit 0,14 €/kg 330 t/any 0,046 

Aigua refrigeració 0,08 €/m3 72200 m3 /any 0,006 

Vapor d'aigua saturat 6,00 €/1000 kg 400 1000 kg/any 0,002 

Carbó actiu 7,00 €/kg 1140 kg/any 0,008 

Mànigues filtrants 3,00 €/u. 16715 u./any 0,050 

Residus perillosos:          

   Aigües mares residuals 0,28 €/kg 200000 kg/any 0,056 

   Residus sòlids 1,00 €/u. 16715 u./any 0,017 

Aigües residuals 1,25 €/kg 100000 kg/any 0,125 

Refrigeració a -20ºC 8,00 $/GJ 1300 GJ/any 0,010 

Electricitat 0,10 €/kWh 1860137 kWh/any 0,206 

  1,99 € /kW·mes 621·12 kW/any 0,016 

Total cost anual serveis, M€/any   0,527 

(b) Preus de l’aigua de refrigeració, vapor d’aigua, energia de refrigeració extrets de Peters, timerhaus and 
West.[34] Preu del nitrogen comprimit consultat a Carburos Metálicos (Air Products), inclou el lloguer i 
manteniment dels dipòsits.[39] Preu carbó actiu: www.morguiclima.com; preu mànigues filtrants: 
www.ronningen-petter.com/Industrial-Processing-Waste,  cost de tractament dissolvents no halogenats: 
consultat a EQ Esteve, [32] cost del tractament d’aigües residuals: http://mediambient.gencat.cat  

El cost de la mà d’obra s’ha estimat en 360000 € anuals, tenint en compte que la planta 
està altament automatitzada, i que són necessaris dos operaris de sala i dos operaris de 
sala de control en cada torn.  

Taula 8.7  Cost anual de la mà d’obra directa en la planta DELOS (Alternativa 1) 

Operaris per torn Torns per dia Cost per operari, 
€/any 

Cost anual mà d’obra 
directa,  M€/any 

4 3 30000 0,360 

8.4.2.2. Estimació del cost anual del producte 

A partir dels costos variables de producció calculats en l’apartat anterior i de la inversió 
fixa necessària calculada en l’apartat 8.4.1,  s’ha calculat el cost anual del producte 
segons el mètode de càlcul descrit per Peters et al. en la referència [34]; en primer lloc 
sense tenir en compte el cost dels principis actius a processar i en segon lloc suposant un 
cost mig dels prinicipis actius de 30 €/kg. Els costos anuals del producte sense tenir en 
compte el cost de les matèries primeres es mostra a les Taula 8.8. No s’han considerats 
els costs derivats d’ interessos ni del lloguer del terreny i edificis. 
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Taula 8.8. Càlcul de cost anual del producte sense tenir en compte el cost de les matèries 
primeres. (Alternativa 1) 

Capacitat de producció: 50 106 kg/any   

Inversió fixa: 8,740 M€   

Concepte Factor Base Cost Base 
M€/any 

Cost, 
M€/any 

Matèries primeres    0,000 

Mà d’obra directa    0,360 

Supervisió mà d’obra 0,15 de la mà d’obra directa 0,360 0,054 

Serveis    0,527 

Manteniment i reparacions 0,06 de la inversió fixa 8,750 0,525 

Consumibles 0,15 de Manteniment i reparacions 0,525 0,079 

Costos de laboratori  0,20 de la mà d’obra directa 0,360 0,072 

Patents  0,01 de co 3,329 0,033 

Dissolvents    0,353 

Cost Variable = 2,003 

Impostos municipals 0,02 de la inversió fixa 8,750 0,175 

Assegurances 0,01 de la inversió fixa 8,750 0,088 

Depreciació Calculat a part    

Cost fix  = 0,263 
Altres costos de producció 
(overhead) 0,6 de la mà d’obra,  supervisió i 

manteniment 0,938 0,563 

Altres costos de producció (overhead)  = 0,563 

Cost de producció  = 2,828 

Administració 0,2 de la mà d’obra,  supervisió i 
manteniment 0,939 0,188 

Distribució i Ventes 0,05 de co 3,329 0,166 
Recerca i Desenvolupament 0,15 de co 3,329 0,499 

Despeses generals  = 0,854 

Cost total del producte sense depreciació, M€/any  =   co  = 3,329 

Així, el cost total del producte, sense depreciació i sense tenir en compte el cost dels 
principis actius a processar és de 3,33 M€ anuals, que equival a un cost unitari de 66 
€/kg. 

Suposant que el cost mig de la matèria primera és de 30 € per kg de principi de actiu, el 
cost total anual en matèries primeres serà de 1,59 M€ (veure Taula 8.9) i el cost total del 
producte sense depreciació s’incrementa fins a 5,34 M€ anuals, resultant en un cost 
unitari de 107 €/kg.  
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Aquests costs estan en el rang inferior dels costs d’altres tecnologies basades en fluids 
comprimits (100-2000 €/kg).[40] 

Taula 8.9. Cost anual dels principis actius com a matèries primeres, suposant un cost mig dels 
fàrmacs a microcristal·litzar de 30 €/kg 

Matèria primera Preu, €/kg Necessitat anual   
T/any 

Cost anual matèries primeres , 
M€/any 

A 30 13 0,39 

B 30 14 0,42 

C 30 13 0,39 

D 30 13 0,39 

Total cost anual matèries primeres, M€/any  = 1,59 

 

8.4.3 Anàlisi de rendibilitat de l’alternativa 1 de la planta DELOS dissenyada  

Mitjançant els conceptes exposats a la introducció del present capítol s’ha avaluat la 
rendibilitat de la planta, calculant el preu mínim que ha de tenir el producte final per tal de 
complir els criteris de rendibilitat resumits a la Taula 8.10. De la mateixa manera que en 
l’estimació del cost anual del producte, l’anàlisi de la rendibilitat s’ha efectuat en primer 
lloc sense tenir en compte el cost dels principis actius com a matèries primeres, i en 
segon lloc suposant un preu mig de 30 €/kg. 

Taula 8.10. Criteris de rendibilitat adoptats per a l’avaluació econòmica del disseny proposat 

1. Període d’avaluació (vida útil) = N = 10 anys 

2. Taxa mínima de rendiment acceptable = 15 % 

3. Temps de recuperació de la inversió < 10 anys 

4. Retorn de la inversió (ROI) ≥ 15% 

5. Valor actual net de la inversió (VAN) > 0 

6. Taxa interna de recuperació (TIR) ≥ 15 % 

Per calcular els fluxs de caixa s’han realitzat les següents suposicions: 

• L’avaluació econòmica es realitza a tres anys vista de l’inici de la producció,  

• Durant els dos primers anys la producció és escalonada, Des del tercer any i fins 
al desè, es treballa a plena capacitat. 

• Els preu de venta del producte final i el cost anual del producte patiran una inflació 
del 2% anual. 
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• La taxa d’impostos és del 35 % dels beneficis obtinguts 

8.4.3.1.  Rendibilitat de la planta (Alternativa 1) sense tenir en compte el cost de 
les matèries primeres 

Per a complir els criteris de rendibilitat, el preu mínim de venta del producte final l’any 1 
ha de ser de 132 €/kg. Per aquest preu de venda, els fluxos de caixa anuals són els que 
es mostren a la Taula 8.11, i els valors del temps de recuperació, ROI, VAN, i  TIR són 
els següents: 

• Temps de recuperació  = (10 · 8,75)/  24,95 = 3,5 anys 

• ROI = (100 / 10)· (15,81/10,33) = 15,3 % = 15 % 

• VAN =  0,06 M€ > 0 

• TIR = 15,1 % > r 

Suposant una dosi final mitja de principi actiu de 500 mg, el preu de venta mínim de la 
dosi serà de 0,07 €/dosi. Tenint en compte que les etapes posteriors de formulació (per 
exemple mescla amb l’excipient i compactat per formar píldores) no són les determinants 
en el cost del producte final, aquest preu pot ser molt competitiu en el mercat. Per tant el 
disseny proposat és rendible. 

8.4.3.2.  Rendibilitat de la planta (Alternativa 1) tenint en compte un cost mig de 
les matèries primeres de 30 €/kg 

En aquest cas per a complir els criteris de rendibilitat el preu mig del producte final l’any 1 
ha de ser de 174 €/kg. Per aquest preu de venda, els fluxos de caixa anuals són els que 
es mostren a la Taula 8.12, i els valors del temps de recuperació, ROI, VAN, i  TIR són 
els següents: 

• Temps de recuperació  = (10 · 8,75)/  25,6 = 3,5 anys 

• ROI = (100 / 10)· (16,17/10,33) = 15,7 % > 15 % 

• VAN =  0,13 M€ > 0 

• TIR = 15,2 % > r 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, suposant una dosi final mitja de principi 
actiu de 500 mg, el preu de venta mínim de la dosi en aquest cas serà de 0,09 €/dosi, 
també molt competitiu. Per tant, es confirma que el disseny proposat és rendible. 
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Taula 8.11.  Fluxos de caixa anual en l’alternativa de disseny 1, per a una preu de venta de 132 € /kg principi actiu, sense tenir en compte el cost de la matèria primera. 

 
 
 
 
 

Any (n) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Notes 
1. Capital immobilitzat 

(inversió fixa)  -1,31 -3,06 -4,38           -8,75  

2. Capital de treball    -1,58          1,58 0,00  

3. Inversió total inicial  -1,31 -3,06 -5,95           -10,33 3 = 1+ 2 

4. Cost start up     -0,88           10 % de la inversió fixa 

5. Producció, fracció 
de la capacitat     0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  Producció en rampa durant els dos 

primers anys 

6. Vendes anuals     3,50 5,72 7,29 7,43 7,58 7,73 7,89 8,05 8,21 8,37 71,76 Inflació 2% anual 

7. Cost total anual de 
producte     -2,47 -3,17 -3,68 -3,75 -3,82 -3,90 -3,98 -4,06 -4,14 -4,22 -37,19 Nivell de producció afecta només 

els c. variables. Inflació 2 % anual 
8. Coeficient 

d’amortització     0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,100    1,00 Mètode d’amortització lineal 

9. Amortització anual     1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 0,88 0,00 0,00 0,00 8,75 Amortització anual =  
c. immobilitzat · coef. amortització. 

10. Benefici anual brut     -1,16 1,23 2,30 2,37 2,44 2,52 3,03 3,99 4,07 4,15 24,95 10 = 6+ 7 - 9 + 4 

11. Benefici anual 
net     -1,16 0,80 1,49 1,54 1,59 1,64 1,97 2,59 2,64 2,70 15,81 Impost de societats = 35 % 

12. Flux de caixa 
operatiu     0,16 2,11 2,81 2,85 2,90 2,95 2,85 2,59 2,64 2,70 24,56 12 = 11+9 

13. Flux de caixa 
anual 0,00 -1,31 -3,06 -5,95 0,16 2,11 2,81 2,85 2,90 2,95 2,85 2,59 2,64 2,70 14,24  

13. Flux de caixa 
acumulat 0,00 -1,31 -4,38 -10,33 -10,17 -8,06 -5,25 -2,40 0,51 3,46 6,30 8,90 11,54 14,24 3,06  

14. Factor 
actualització 1,52 1,32 1,15 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25  Factor act. = (1+r) -n 

15. Flux de caixa 
actualitzat  0,00 -1,74 -3,52 -5,95 0,14 1,60 1,85 1,63 1,44 1,28 1,07 0,85 0,75 0,67 0,06  
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Taula 8.12.  Fluxos de caixa anual en l’alternativa de disseny 1 per a una preu de venta de 174 € /kg principi actiu, suposant  un cost mig  de la matèria primera de 30 €/kg. 

Any (n) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Notes 
1. Capital immobilitzat 

(inversió fixa)  -1,31 -3,06 -4,38           -8,75  

2. Capital de treball    -1,58          1,58 0,00  

3. Inversió total inicial  -1,31 -3,06 -5,95           -10,33 3 = 1+ 2 

4. Cost start up     -0,88           10 % de la inversió fixa 
5. Producció, fracció 

de la capacitat     0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  Producció en rampa durant els dos 
primers anys 

6. Vendes anuals     4,62 7,53 9,61 9,80 9,99 10,19 10,40 10,61 10,82 11,03 94,59 Inflació 2% anual 

7. Cost total anual de 
producte     -3,75 -5,00 -5,90 -6,02 -6,14 -6,26 -6,38 -6,51 -6,64 -6,77 -59,37 Nivell de producció afecta només 

els c. variables. Inflació 2 % anual 

8. Coeficient 
d’amortització     0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,100    1,00 Mètode d’amortització lineal 

9. Amortització anual     1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 0,88 0,00 0,00 0,00 8,75 Amortització anual =  
c. immobilitzat · coef. amortització. 

10. Benefici anual brut     -1,32 1,22 2,40 2,47 2,55 2,62 3,14 4,09 4,18 4,26 25,60 10 = 6+ 7 - 9 + 4 

11. Benefici anual 
net     -1,32 0,79 1,56 1,61 1,65 1,70 2,04 2,66 2,71 2,77 16,17 Impost de societats = 35 % 

12. Flux de caixa 
operatiu     -0,01 2,11 2,87 2,92 2,97 3,02 2,91 2,66 2,71 2,77 24,92 12 = 11+9 

13. Flux de caixa 
anual 0,00 -1,31 -3,06 -5,95 -0,01 2,11 2,87 2,92 2,97 3,02 2,91 2,66 2,71 2,77 14,60  

13. Flux de caixa 
acumulat 0,00 -1,31 -4,38 -10,33 -10,34 -8,23 -5,36 -2,44 0,52 3,54 6,46 9,12 11,83 14,60 3,68  

14. Factor 
actualització 1,52 1,32 1,15 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25  Factor act. = (1+r) -n 

15. Flux de caixa 
actualitzat  0,00 -1,74 -3,52 -5,95 -0,01 1,59 1,89 1,67 1,48 1,30 1,10 0,87 0,77 0,68 0,13  
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8.5.  Avaluació econòmica de la planta DELOS dissenyada, 
sense recirculació del diòxid de carboni (Alternativa 2) 

L’avaluació d’impacte ambiental de la planta DELOS ha constatat, sorprenentment,  que 
la recirculació del diòxid de carboni no és ambientalment viable, ja que l’electricitat 
consumida pels compressors de recirculació emet més CO2 del que es reutilitzat 
mitjançant la recirculació (veure Capítol 7). A continuació es presenta l’avaluació 
econòmica d’aquesta segona alternativa de disseny de la planta DELOS. 

8.5.1 Estimació de la inversió inicial necessària per a la construcció de la 
planta DELOS (Alternativa 2) 

Per tal d’estimar la inversió necessària per a la construcció de la planta DELOS segons la 
segona alternativa, s’ha determinat el cost totals dels equips de la mateixa manera que 
per l’alternativa 1.  

Si no es recircula el diòxid de carboni, no són necessaris els compressors ni els dipòsits 
d’emmagatzematge de CO2, i el cost total dels equips disminueix abruptament fins als 
604300 € (veure Taula 8.13). En aquesta alternativa, un 64% del cost total dels equips 
correspon als dipòsits d’alta pressió i als filtres de mànigues. 

Taula 8.13.  Cost total dels equips en l’Alternativa 2 (sense recirculació del diòxid de carboni) 

Equip Preu 2008, € 

Dipòsits alta pressió 219000 

Filtres mànigues 101200 

Separadors gas-líquid 42700 

Bombes 52300 

Filtres vapors orgànics 14800 

Intercanviadors 15600 

Dipòsits dció solut/dvent orgànic 18500 

Unitat de recuperació de dissolvents 39500 

Sub-total 503600 

Disseny farmacèutic, 20 % 100700 

Total, € 604300 
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Fig 8.3 . Representació dels percentatges dels costos d’equips sense recirculació del CO2. 

La inversió inicial necessària s’ha calculat de la mateixa manera i aplicant els mateixos 
factors multiplicadors que en la primera alternativa (veure apartat 8.4.1),  resultant en un 
valor de la inversió total de 3,25 M€, tal i com mostra la Taula 8.12.  

És destacable que aquest valor correspon a una tercera part de la inversió necessària per 
a la primera alternativa de disseny, i a la meitat de la inversió necessària en tecnologies 
de micronització convencionals (veure apartat 8.4.1) 

Taula 8.14.  Estimació de la inversió inicial necessària per la planta DELOS (Alternativa 2) 

 Fracció d’equips 
entregats Valor calculat (M€) 

Costos directes    

Equips, E'       0,60 

Entrega, fracció d’ E'               0,10 0,06 

    Subtotal:  equips entregats  0,66 

Instal·lació dels equips 0,39 0,26 

Instrumentació i Controls (instal·lats) 0,26 0,17 

Piping (instal·lat)            0,31 0,20 

Sistemes elèctrics (instal·lats) 0,10 0,07 

Edificis (amb serveis) 0,29 0,19 

Serveis de procés 0,55 0,36 

Obra civil per subministrament  gasos liquats * - 0,01 

                Total costos directes 2,02 1,92 

Costos Indirectes   

Enginyeria i supervisió 0,32 0,21 

Despeses de Construcció    0,34 0,22 

Despeses legals              0,04 0,03 

Honoraris del constructor               0,19 0,13 

Contingències                  0,37 0,24 

               Total costos indirectes 1,26 0,83 

Inversió fixa  2,75 

Capital de treball  0,75 0,5 

Inversió Total  3,25 
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8.5.2 Estimació del cost anual de producció 

Les variacions en els costos de producció respecte l’alternativa 1 seran les degudes al 
major consum de diòxid de carboni, menor consum elèctric, consum nul d’aigua de 
refrigeració i menor cost de la mà d’obra directa. La resta de costos són els mateixos que 
en l’alternativa anterior. 

8.5.2.1    Càlcul dels costos variables de producció 

Les necessitats anuals de matèries primeres, dissolvents i serveis s’han calculat 
prèviament i es poden consultar a l’Annex C. A partir d’aquestes i del seus preus, 
consultats a les fonts especificades a peu de taula, operant de la mateixa manera que en 
l’alternativa ! s’obtenen els següents costos anuals estimats de dissolvents, serveis i mà 
d’obra. 

El cost anual en dissolvents augmenta pel major consum de CO2 respecte la primera 
alternativa i té un valor estimat de 1,28 M€ , mentre que els costos anuals en serveis i mà 
d’obra disminueixen respecte la primera alternativa, essent el seu valor estimat de 0,32 
M€ en serveis i de 0,27 M€ en mà d’obra directa (Taules 8.15, 8.16 i 8.17). 

Taula 8.15.  Cost anual de dissolvents de procés i dissolvents CIP en la planta DELOS 
(Alternativa 2) 

Dissolvent Preu (a)  
€/kg 

Necessitat anual  
T/any 

Cost anual dissolvents,  
M€/any 

CO2 0,25  3872 0,97 
Etanol procés 0,57 33 0,02 

Acetona procés 0,78 28 0,02 

Etanol CIP 0,57 214 0,12 

Acetona CIP 0,78  190 0,15 

Total cost anual dissolvents, M€/any 1,28 

a) Preu del diòxid de carboni consultat a Carburos Metálicos (Air Products), inclou el lloguer i manteniment 
dels dipòsits. [39] Preu dels dissolvents orgànics consultats a ICIS Price (www.icispricing.com). 
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Taula 8.16.    Cost anual dels serveis en la planta DELOS (Alternativa 2) 

Servei Preu b) Unitats 
preu 

Requeriment 
anual 

Unitats 
req. 

Cost anual  
M€/any 

Nitrogen comprimit 0,14 €/kg 330 t/any 0,046 
Aigua refrigeració 0,08 €/m3 0 m3 /any 0,000 
Vapor d'aigua saturat 6,00 €/1000 kg 400 1000 kg/any 0,002 
Carbó actiu 7,00 €/kg 1140 kg/any 0,008 
Mànigues filtrants 3,00 €/u. 16715 u./any 0,050 
Residus perillosos:      
Aigües mares residuals 0,28 €/kg 200000 kg/any 0,056 
Residus sòlids 1,00 €/u. 16715 u./any 0,017 
Aigües residuals 1,25 €/kg 100000 kg/any 0,125 
Refrigeració a -20ºC 8,00 $/GJ 1300 GJ/any 0,010 
Electricitat 0,10 €/kWh 103524 kWh/any 0,011 

 1,99 € /kW·mes 26·12 kW/any 0,001 
Total cost anual serveis, M€/any  0,325 

b) Preus de l’aigua de refrigeració, vapor d’aigua, energia de refrigeració extrets de Peters, Timerhaus and 
West.[34] Preu del nitrogen comprimit consultat a Carburos Metálicos (Air Products),[39] Preu carbó actiu: 
www.morguiclima.com; preu mànigues filtrants: www.ronningen-petter.com/Industrial-Processing-Waste,  cost 
de tractament dissolvents no halogenats consultat a EQ Esteve, [32] aigües residuals: 
http://mediambient.gencat.cat  

Per calcular el cost de mà d’obra, en aquest cas suposem que tres operaris per torn són 
suficients (un operari de manteniment i dos de sala de control). 

Taula 8.17. Cost anual de la mà d’obra directa requerida per la planta DELOS (Alternativa 2) 

Operaris per torn torns per dia Cost per operari, 
€/any 

Cost anual mà d’obra,  
M€/any 

3 3 30000 0,270 

 

8.5.2.2. Estimació del cost anual del producte 

 A partir dels costos variables de producció i de la inversió fixa s’ha calculat el cost anual 
del producte en l’Alternativa 2 de la mateixa manera que en l’Alternativa 1, en primer lloc 
sense tenir en compte el cost dels principis actius a processar i en segon lloc suposant un 
cost de 30 €/kg. No es consideren els costs per interessos ni pel lloguer del terreny i 
edificis. 
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Taula 8.18.  Càlcul de cost anual del producte en l’alternativa 2 sense tenir en compte el cost de 
les matèries primeres. 

Capacitat de producció: 50 106 kg/any   

Inversió fixa: 8,740 M€   

Concepte Factor Base Cost Base 
M€/any Cost, M€/any

Matèries primeres    0,000 

Mà d’obra directa    0,270 

Supervisió mà d’obra 0,15 de la mà d’obra directa 0,270 0,041 

Serveis    0,315 

Manteniment i reparacions 0,06 de la inversió fixa 2,756 0,165 

Consumibles 0,15 de Manteniment i reparacions 0,165 0,025 

Costos de laboratori  0,20 de la mà d’obra directa 0,270 0,054 

Patents  0,01 de co 1,687 0,017 

Dissolvents    1,280 

Cost Variable = 2,166 

Impostos municipals 0,02 de la inversió fixa 2,756 0,055 

Assegurances 0,01 de la inversió fixa 2,756 0,028 

Depreciació Calculat a part    

Cost fix  = 0,083 
Altres costos de producció 
(overhead) 0,6 de la mà d’obra,  supervisió i 

manteniment 0,476 0,286 

Altres costos de producció (overhead)  = 0,286 

Cost de producció  = 2,535 

Administració 0,2 de la mà d’obra,  supervisió i 
manteniment 0,938 0,095 

Distribució i Ventes 0,05 de co 3,711 0,084 
Recerca i 
Desenvolupament 0,15 de co 3,711 0,253 

Despeses generals  = 0,433 

Cost total del producte sense depreciació, M€/any  =   co  = 1,687 

Com mostra la Taula 8.18, el cost total de producte estimat per a l’alternativa 2 és de 
1,7M€,  que correspon a un cost unitari del producte, sense tenir en compte el cost dels 
principis actius com a matèries primeres, de 34 €/kg de producte acabat. Aquest cost 
suposa la meitat del cost de producte calculat per a l’Alternativa 1. 

Si suposem que el cost mig de la matèria primera és de 30 €/kg fàrmac, per aquesta 
segona alternativa sense recirculació del diòxid de carboni, el cost total del producte 
sense depreciació s’ha estimat en 3,70 M€ anuals, resultant en un cost unitari de 80 €/kg 
producte acabat. 
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8.5.3 Anàlisi de rendibilitat de l’Alternativa 2 de la planta DELOS dissenyada  

Per analitzar la rendibilitat de la inversió requerida per la segona alternativa de disseny 
proposada per a la planta DELOS s’han utilitzat els mateixos criteris de rendibilitat i les 
mateixes hipòtesis que per l’Alternativa 1. 

A continuació es mostren els preus mínims de venta del producte final calculats per tal de 
complir els criteris de rendibilitat. 

8.5.3.1.  Rendibilitat de la planta (Alternativa 2) sense tenir en compte el cost de les 
matèries primeres 

Sense tenir en compte el cost de les matèries primeres, el preu mig del producte final 
l’any 1 ha de ser com a mínim de 53 €/kg per tal de que la inversió sigui rendible. Per 
aquest preu de venda, els fluxos de caixa anuals són els que es mostren a la Taula 8.19, i 
els valors del temps de recuperació, ROI, VAN, i  TIR són els següents: 

• Temps de recuperació  = (10 · 2,76)/ 7,80 = 3,5 anys 

• ROI = (100 / 10)· (5,07/3,25) = 15,6 % > 15 % 

• VAN =  0,27 > 0 

• TIR = 16,6% > r 

Suposant una dosi final mitja de principi actiu de 500 mg, el preu de venta mínim de la 
dosi serà de 0,03 €/dosi, el que suposa que 50 dosis es poden vendre per 1,5 €, un preu 
encara més competitiu que l’ obtingut en l’alternativa 1. Per tant el disseny proposat és 
altament rendible. 

8.5.3.2.  Rendibilitat de la planta (Alternativa 2) tenint en compte un cost mig de 
les matèries primeres de 30 €/kg 

En aquest cas per a complir els criteris exposats el preu mig del producte final l’any 1 ha 
de ser de 94 €/kg. Per aquest preu de venda, els fluxos de caixa anuals són els que es 
mostren a la Taula 8.20, i els valors del temps de recuperació, ROI, VAN, i  TIR són els 
següents: 

• Temps de recuperació  = (10 · 2,76)/ 7,’90 = 3,5 anys 

• ROI = (100 / 10)· (5,09/3,25) = 15,7 % > 15 % 

• VAN =  0,2 > 0 

• TIR = 16,1 % > r 

En aquest cas, suposant una dosi final mitja de principi actiu de 500 mg, el preu de venta 
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mínim de la dosi serà de 0,05 €/dosi, el que suposa que 50 dosis es poden vendre per 
2,35 €. Per tant es pot concloure que el disseny proposat en l’alternativa 2 és altament 
rendible. 
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Any (n) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Notes 
1. Capital immobilitzat 

(inversió fixa)  -0,41 -0,96 -1,38           -2,76  

2. Capital de treball    -0,50          0,50 0,00  

3. Inversió total inicial  -0,41 -0,96 -1,87           -3,25 3 = 1+ 2 

4. Cost start up     -0,28           10 % de la inversió fixa 

5. Producció, fracció 
de la capacitat     0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  Producció en rampa durant els dos 

primers anys 

6. Vendes anuals     1,41 2,29 2,93 2,98 3,04 3,10 3,17 3,23 3,29 3,36 28,81 Inflació 2% anual 

7. Cost total anual de 
producte     -0,64 -1,36 -1,86 -1,90 -1,94 -1,98 -2,02 -2,06 -2,10 -2,14 -17,99 Nivell de producció afecta només 

els c. variables. Inflació 2 % anual 
8. Coeficient 

d’amortització     0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,100    1,00 Mètode d’amortització lineal 

9. Amortització anual     0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,28 0,00 0,00 0,00 2,76 Amortització anual =  
c. immobilitzat · coef. amortització. 

10. Benefici anual brut     0,08 0,52 0,65 0,67 0,69 0,71 0,88 1,17 1,20 1,22 7,80 10 = 6+ 7 - 9 + 4 

11. Benefici anual 
net     0,05 0,34 0,42 0,44 0,45 0,46 0,57 0,76 0,78 0,79 5,07 Impost de societats = 35 % 

12. Flux de caixa 
operatiu     0,46 0,75 0,84 0,85 0,86 0,88 0,84 0,76 0,78 0,79 7,82 12 = 11+9 

13. Flux de caixa 
anual 0,00 -0,41 -0,96 -1,87 0,46 0,75 0,84 0,85 0,86 0,88 0,84 0,76 0,78 0,79 4,57  

13. Flux de caixa 
acumulat 0,00 -0,41 -1,38 -3,25 -2,79 -2,03 -1,20 -0,35 0,52 1,39 2,24 3,00 3,78 4,57 4,09  

14. Factor 
actualització 1,52 1,32 1,15 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25  Factor act. = (1+r) –n 

15. Flux de caixa 
actualitzat  0,00 -0,55 -1,11 -1,87 0,40 0,57 0,55 0,49 0,43 0,38 0,32 0,25 0,22 0,20 0,27  

Taula 8.19.  Fluxos de caixa anual en l’alternativa de disseny 2, per a una preu de venta de 53 € /kg principi actiu,sense tenir en compte el cost de la matèria primera.. 
 
 



Memòria     Pàg.  97     
 

 

 
Taula 8.20.  Fluxos de caixa anual en l’alternativa de disseny 2, per a una preu de venta de 94 € /kg principi actiu, tenint en compte un cost de la matèria primera de 30 €/kg. 

Any (n) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma Notes 
1. Capital immobilitzat 

(inversió fixa)  -0,41 -0,96 -1,38           -2,76  

2. Capital de treball    -0,50          0,50 0,00  

3. Inversió total inicial  -0,41 -0,96 -1,87           -3,25 3 = 1+ 2 

4. Cost start up     -0,28           10 % de la inversió fixa 

5. Producció, fracció 
de la capacitat     0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  Producció en rampa durant els dos 

primers anys 

6. Vendes anuals     2,49 4,07 5,19 5,29 5,40 5,51 5,62 5,73 5,84 5,96 51,10 Inflació 2% anual 

7. Cost total anual de 
producte     -1,92 -3,19 -4,08 -4,17 -4,25 -4,33 -4,42 -4,51 -4,60 -4,69 -40,17 Nivell de producció afecta només 

els c. variables. Inflació 2 % anual 
8. Coeficient 

d’amortització     0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,100    1,00 Mètode d’amortització lineal 

9. Amortització anual     0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,28 0,00 0,00 0,00 2,76 Amortització anual =  
c. immobilitzat · coef. amortització. 

10. Benefici anual brut     -0,12 0,47 0,69 0,71 0,74 0,76 0,92 1,22 1,24 1,27 7,90 10 = 6+ 7 - 9 + 4 

11. Benefici anual 
net     -0,12 0,31 0,45 0,46 0,48 0,49 0,60 0,79 0,81 0,82 5,09 Impost de societats = 35 % 

12. Flux de caixa 
operatiu     0,30 0,72 0,86 0,88 0,89 0,91 0,87 0,79 0,81 0,82 7,85 12 = 11+9 

13. Flux de caixa 
anual 0,00 -0,41 -0,96 -1,87 0,30 0,72 0,86 0,88 0,89 0,91 0,87 0,79 0,81 0,82 4,60  

13. Flux de caixa 
acumulat 0,00 -0,41 -1,38 -3,25 -2,95 -2,24 -1,37 -0,50 0,39 1,30 2,17 2,97 3,78 4,60 3,11  

14. Factor 
actualització 1,52 1,32 1,15 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25  Factor act. = (1+r) -n 

15. Flux de caixa 
actualitzat  0,00 -0,55 -1,11 -1,87 0,26 0,54 0,57 0,50 0,44 0,39 0,33 0,26 0,23 0,20 0,20  
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8.5.  Comparació econòmica de les dues alternatives 
proposades  

A la Taula 8.21 es mostra un resum de les dades econòmiques estimades de les dues 
opcions de disseny proposades d’una planta DELOS per a la preparació de principis 
actius en forma microparticulada. 

Taula 8.21.  Comparació de les dades econòmiques calculades per a les dues alternatives de 
disseny proposades d’ una planta DELOS per a la preparació de principis actius 
microparticulats.  

Concepte Alternativa DELOS 
1  

Alternativa DELOS 
2  

Cost total equips, M€ 1,91 0,60 

Inversió inicial requerida, M€ (a) 10,33 3,25 

Cost total del producte (sense MP), M€/any 3,3 1,7 

Cost unitari del producte  (sense MP), €/kg 66 34 

Preu mínim de venta (sense MP), €/kg 132 53 

VAN, M€ 0,06 0,27 

TIR, % 15,1 16,6 

Cost total del producte (cost MP = 30 €/kg) , €/any 5,34 3,7 

Cost unitari del producte (cost MP = 30 €/kg) , €/kg 107 80 

Preu mínim de venta (cost MP = 30 €/kg) €/kg 174 94 

VAN, M€ 0,13 0,20 

TIR, % 15,2 16,1 

(a) Cal tenir en compte que el mètode d’estimació de la inversió suposa un error en el valor 
obtingut d’un ±20 %.  

De les dades econòmiques calculades se’n desprèn que les dues alternatives de disseny 
de la planta DELOS són altament rendibles i per tant viables econòmicament. Com era de 
suposar, l’Alternativa 2, en la que no es recircula el diòxid de carboni, requereix una 
inversió inicial molt menor i la rendibilitat de la inversió és major que en l’Alternativa 1, tot 
i que cal assumir que pel mètode d’estimació utilitzat, l’error en els valors obtinguts són 
elevats. La presència d’equips d’elevat cost (compressors) en l’alternativa 1 fa que la 
inversió necessària es dispari respecte l’alternativa 2, en utilitzar un mètode d’estimació 
basat en la utilització de coeficients sobre el cost dels equips.    

No obstant, les inversions requerides en ambdues alternatives són molt inferiors a les 
requerides per tecnologies de cristal·lització convencionals (veure Figura 8.4) i fins i tot es 
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troben en el mateix rang i fins i tot per sota de les tecnologies de micronització 
convencionals. 
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Figura 8.4.  Comparació de les inversions requerides per a la construcció i posada en marxa d’una 
planta multi-producte de preparació de 50 tones anuals de principis actius 
microparticulats. Es comparen les dues alternatives de disseny de la nova tecnologia 
DELOS, proposades en el present projecte, vers tecnologies de cristal·lització i 
micronització convencionals amb la mateixa capacitat de producció. La inversió 
requerida en una planta convencional s’ha consultat a la referència [38]. 

Així doncs, a més dels avantatges que presenta la tecnologia DELOS respecte els 
processos convencionals, tant en matèria de qualitat del producte acabat, reproduïbilitat i 
facilitat d’escalat del procés, com en termes ambientals (veure Capítol 7) , l’anàlisi 
econòmic realitzat mostra que en termes econòmics aquesta nova tecnologia pot ser 
altament competitiva amb  les tecnologies actuals. 
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Conclusions 

Mitjançant el procés DELOS es poden obtenir materials amb propietats millorades 
respecte les tecnologies convencionals (biodisponibilitat, compactabilitat,...), i permet el 
processat de materials que les tecnologies convencionals no accepten (materials 
polimèrics, cerosos, amb múltiples polimorfs...).  

La planta DELOS dissenyada en el present projecte permet la producció de diferents 
principis actius farmacèutic o excipients a escala industrial, de forma flexible i segura. Per 
la naturalesa del procés, el compliment de les Bones Pràctiques de Manufactura en la 
planta DELOS presenta avantatges respecte les tecnologies convencionals: el procés 
DELOS és molt robust i els lots s’obtenen de forma consistent i reproduïble,  i el disseny 
realitzat evita l’exposició dels operaris als materials processats.   

El present projecte mostra que les dues alternatives de disseny analitzades són 
tècnicament viables. Els equips necessaris no són complexes i estan disponibles 
actualment al mercat. El control del procés és senzill i pot ser altament automatitzat. 

L’avaluació de l’impacte ambiental indica, sorprenentment, que la recirculació del diòxid 
de carboni no és viable, i que no recircular el diòxid de carboni és més sostenible que 
recircular-lo.  

La comparació dels índexs de sostenibilitat de la planta DELOS dissenyada vers una 
planta de cristal·lització i micronització convencional, mostren que el procés DELOS és 
quantitativament més sostenible que els processos de cristal·lització i micronització 
convencionals. 

Les dues alternatives de disseny de la planta DELOS són econòmicament rendibles i per 
tant viables econòmicament. Com era de suposar, l’Alternativa 2, en la que no es 
recircula el diòxid de carboni, requereix una inversió inicial molt menor i la rendibilitat de 
la inversió és major que en l’Alternativa 1, tot i que cal assumir que pel mètode 
d’estimació utilitzat, l’error en els valors obtinguts és elevat.  

No obstant, les inversions requerides en ambdues alternatives són molt inferiors a les 
requerides per tecnologies de cristal·lització convencionals i fins i tot es troben en el 
mateix rang i fins i tot per sota de les tecnologies de micronització convencionals. 

Així doncs, el disseny proposat és tècnicament, ambientalment i econòmicament viable. 
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