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J.1. Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

H m Altura de la columna 

D m Diàmetre de la columna 

A kg/h Cabal màssic de la corrent de refinat (biodièsel) 

S kg/h Cabal màssic de la corrent de dissolvent (aigua) 

Y 
aiguakg

glicerinakg
 Relació màssica de glicerina en la fase d’aigua 

X 
biodieselkg

glicerinakg
 Relació màssica de glicerina en la fase de biodièsel 

m - Pendent de la recta d’equilibri 

Dϕ  - Distribució de la fase dispersa i la fase continua 

VD m3/h Cabal volumètric de la fase dispersa 

VC m3/h Cabal volumètric de la fase continua 

Vi m3/h Cabal volumètric de component “i” 

AX m2 Àrea transversal de la columna 

NTU - Nombre d’etapes en equilibri 

η  - Rendiment d’una etapa d’equilibri 

e  mm Espessor d’una virola o fons decimal 

Pi N/mm2 Pressió interna en un recipient 

Di mm Diàmetre intern d’un recipient 

J - Factor de soldadura 

f  N/mm2 Tensió de disseny 

RC mm Radi major d’un fons decimal 

RK mm Radi menor d’un fons decimal 

CS - Factor de tensions per un fons decimal 
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J.2. Introducció 

En aquest annex es presenta el dimensionament de la torre de rentat del biodièsel, on 

s’extreu la glicerina residual, part dels triglicèrids, diglicèrids i monoglicèrids formats; i les 

sals formades en el procés de neutralització mitjançant aigua de rentat. 

Hi ha una gran varietat d’equips per realitzar el procés de rentat, però s’utilitzarà una torre 

empaquetada d’elements Sulzer SMV. Aquesta torre de rentat consisteix de les següents 

parts: 

• Un dipòsit cilíndric amb una relació H / D >10. 

• Un conjunt d’elements empaquetats amb una relació elevada m2/m3, com ho són els 

elements Sulzer SMV. 

• Dues malles de suport dels elements empaquetats, una situada a la part inferior del 

dipòsit i l’altra en la part superior del dipòsit. 

• Dos plats de distribució, un per l’entrada de producte a netejar, ubicat en la part 

inferior; i un altra per l’entrada de dissolvent, ubicada en la part superior. 

 

Figura J.1. Columna d’extracció líquid-líquid. 
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J.3. Procediment 

El procés de dimensionament de la torre de rentat s’ha efectuat de la següent manera: 

• Càlcul del nombre d’etapes en equilibri teòriques necessàries, suposant que el 

biodièsel i l’aigua són immiscibles, suposant el procés és en contracorrent: 

 

Figura J.2. Extracció líquid – líquid en contracorrent. 

On si es fa una sèrie de càlculs s’obté la recta d’operació: 

( ) 11 · YXX
S

A
Y fnn +−=+   (J.1) 

Després, amb les dades d’equilibri s’ajustarà a una línia per tal de facilitar els 

càlculs, tal com mostra l’expressió següent: 

XmYe ·=   (J.2) 

Expressant les expressions (J.1) i (J.2) en un gràfic, es pot obtenir per un mètode 

gràfic el nombre d’etapes en equilibri que ha d’haver en la torre de rentat. 

 

Figura J.3. Extracció líquid – líquid en contracorrent. 
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L’operació anterior, en comptes de fer-se gràficament, també es pot realitzar 

analíticament. 

• Dimensionament del diàmetre de la columna de rentat del biodièsel va en funció del 

cabal de procés de cadascuna de les corrents d’entrada i sortida, de la relació 

volumètrica entre de la fase dispersa (oli) i continua (aigua); sobretot del tipus 

d’empaquetament utilitzat. 

En el dimensionament de la columna de rentat s’ha escollit l’empaquetament 

comercial de la casa Sulzer SMV [1], pels següents motius: 

o Ofereix una bona relació m2/m3 i per tant, bon contacte entre les fases. 

o No hi ha parts mòbils i per tant, hi ha poc manteniment. 

o Ofereixen una pèrdua de càrrega acceptable. 

 

Figura J.4. Mostra d’empaquetament Sulzer SMV. 
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Figura J.5. Màxima capacitat per diversos casos de l’empaquetament Sulzer SMV. 

Trobada la relació Dϕ , depèn de les corrents d’entrada del dissolvent i la corrent a 

refinar, s’obté la capacitat de treball de la torre, en m3/m2·h. Sabent, llavors el cabal 

global de la torre, és a dir, la suma de tots els cabals d’entrada i sortida en valor 

absolut, s’obté l’àrea recomanada de la columna, i fàcilment es pot saber el seu 

diàmetre. 

 

• L’altura de la columna depèn del nombre d’etapes d’equilibri, de procés de difusivitat 

i del rendiment de cada etapa. Normalment, les etapes d’equilibri tenen una altura 

de uns 0,5 metres i el rendiment de l’etapa d’equilibri, en el cas més optimista, sol 

ser d’un 50%. 
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J.4. Dimensionament de la torre de rentat 

J.4.2. Nombre d’etapes en equilibri 

De l’estudi de M. G. Hernández [2], es troba les següents composicions d’equilibri: 

 

% wt glicerina 
 fase metilester 

% wt glicerina 
 fase aigua 

0 0 

5 7,04 

20 36,06 

30 46,97 

Taula J.6. Contingut de glicerina en equilibri en les fases de metilèster i aigua. 

Les dades anteriors són en funció de les composicions màssiques, i el que es necessita 

són relacions màssiques, que es troben utilitzant les següents expressions: 

wt

wt
aiguafaseY

%%100

%
)(

−
=   (J.3) 

wt

wt
metilesterfaseX

%%100

%
)(

−
=   (J.4) 

Aplicant les expressions (J.3) i (J.4) en els valors de la taula 1, es troba les següents dades: 

 
Relació  

màssica X 
Relació  

màssica Y 

0 0 

0,0526 0,0757 

0,2500 0,5640 

0,4286 0,8856 

Taula J.7. Relacions màssiques en equilibri per la fase metilèster i aigua. 
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Les dades de la taula J.7 es poden ajustar a una recta lineal, que s’ajusta prou bé a la 

següent expressió: 

 

Expressió R2  

0083,0·1314,2 −= XY  0,9947 (J.5) 

L’expressió obtinguda (J.5), es redueix a l’ordenada igual a 0, ja que quan no hi ha glicerina 

en la fase de metilester, tampoc hi ha glicerina en la fase de l’aigua. Per tant, l’expressió 

d’equilibri que s’utilitza serà la següent: 

XY ·1314,2=   (J.6) 

Un cop trobada la recta d’equilibri entre les dues fases, es procedeix a trobar la recta 

d’operació del sistema.  

La recta d’operació ve definida per l’expressió (J.1), mostrada en l’apartat de procediment, i 

bàsicament depèn de la relació de corrent de refinat i la corrent de dissolvent (aigua); i de la 

composició final desitjada. 

En el problema que pertoca, les corrents implicades es poden trobar a l’annex D i són les 

següents: 

• Corrents d’entrada a la columna: 

 

Corrent 29 Corrent 31 
Producte Entrada producte 

[kg/h] 
Entrada H2O  

[kg/h] 

H2O - 2.066,33  

TG 9,84 - 

DG 7,07  - 

MG 1,79 - 

G 22,72 - 

E 1.717,09 - 

NaCl 3,94 - 

Total 1.756,44 2.066,33 

Taula J.8. Composicions de les corrents d’entrada a la torre de rentat. 
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• Corrents de sortida a la columna: 

 

Corrent 32 Corrent 33 

Producte Fase metilester  
CR-1 [kg/h] 

Fase H2O CR-1 
[kg/h] 

H2O 206,60  1.859,73 

TG 2,50 7,33 

DG 1,70  5,37 

MG 0,36 1,43 

G - 22,72 

E 1.711,09 - 

NaCl - 3,94 

Total 1.922,25 1.900,52 

Taula J.9. Composicions de les corrents de sortida a la torre de rentat. 

Una de les hipòtesis importants de la corrent 32, es la presencia d’aigua, ja que es suposa 

que per un efecte d’arrossegament, una part de l’aigua surt per la corrent de refinat i no 

esta implicada en el procés d’extracció de glicerina i sals en el biodièsel. 

Per tant, amb les dades de la taula 5 i 6, es poden obtenir els paràmetres de la recta 

d’operació desitjada: 

• Composició a la sortida de la corrent de dissolvent: 

0219,0
79,4052,900.1

79,40
1 =

−
=Y  

• Composició a l’entrada de la corrent de producte: 

0265,0
36,4544,756.1

36,45
=

−
=fX  

• Relació màssica entre les corrents de refinat i dissolvent: 

9241,0
52,900.1

44,756.1
==

S

A
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• Relació volumètrica entre les corrents de refinat i dissolvent, suposant que la corrent 

de refinat té una densitat estimada de 850 kg/m3: 

09,1

000.1

52,900.1
850

44,756.1

===
C

D
D

V

V
ϕ  

Amb les dades anteriors i utilitzant l’expressió (J.1), s’obté la següent recta d’operació: 

( ) 0219,00265,0·9241,01 +−=+ nn XY   (J.7) 

Representant les expressions (J.6) i (J.7), i realitzant el mètode gràfic de McCabe-Thiele, 

s’obté el següent resultat: 

Línia d'equilibri i línia d'operació per glicerina-biodiesel-aigua

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

Relació màssica X [kg glicerina/kg B]

R
el
a
c
ió
 m
às
s
ic
a 
Y
 [
k
g
 g
li
c
er
in
a
/k
g
 H
2
O
]

Línia d'equlibri

Línia d'operació

Figura J.10. Mètode de McCabe-Thiele per trobar el nombre d’etapes en equilibri. 

Es pot veure que visualment, surten 3 etapes d’equilibri, però ara bé, degut a què l’origen 

de les dues rectes és molt proper, poden sortir més etapes d’equilibri. 

Un altre mètode que es pot realitzar és analíticament, és a dir, seguint el següent algoritme: 

1

ReRe

2

Re

2

Re

1

Re

+ → →

 → → →

n

operaciocta

n

equilibricta

operacioctaequilibrictaoperaciocta

f

YX

YXYX

K

K
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En resum, s’obté els resultats: 

 

  X Y 

Etapa 1 0,02650 0,0219 

Etapa 2 0,01027 0,0069 

Etapa 3 0,00324 0,0004 

Taula J.11. Nombre d’equilibri pel mètode analític. 

Com es pot observar en la taula J.11, pel mètode analític s’obtenen 3 etapes d’equilibri. 

Abans de continuar amb el dimensionament de la columna, es farà dos simulacions més 

canviant el cabal de dissolvent utilitzat, un cas serà per excés de dissolvent i un altre per 

defecte de dissolvent. 

En el cas d’un excés d’aigua com a dissolvent, suposant que tots els demés paràmetres es 

mantenen, i fent que el ratio màssic entre la corrent de refinat i dissolvent sigui d’un 0,70, 

s’obté una entrada d’aigua de 2.508,64 kg/h. Siguin la anàlisis anterior s’obté: 

•  Composició a la sortida de la corrent de dissolvent: 

01653,0
79,4064,508.2

79,40
1 =

−
=Y  

• Composició a l’entrada de la corrent de producte: 

0265,0
36,4544,756.1

36,45
=

−
=fX  

• Relació màssica entre les corrents de refinat i dissolvent: 

70,0
64,508.2

44,756.1
==

S

A
 

• Relació volumètrica entre les corrents de refinat i dissolvent, suposant que la corrent 

de refinat té una densitat estimada de 850 kg/m3: 

82,0

1000

64,508.2
850

24,44,756.1

===
C

D
D

V

V
ϕ  
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Amb les dades anteriors i utilitzant l’expressió (Eq. 1), s’obté la següent recta d’operació: 

( ) 01653,00265,0·70,01 +−=+ nn XY   (Eq.8) 

Representant les expressions (Eq.6) i (Eq.8); i utilitzant el mètode gràfic McCabe-Thiele, 

s’obtenen els següents resultats: 

Línia d'equilibri i línia d'operació per glicerina-biodiesel-aigua

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

Relació màssica X [kg glicerina/kg B]

R
el
a
c
ió
 m
às
s
ic
a 
Y
 [
k
g
 g
li
c
er
in
a
/k
g
 H
2
O
]

Línia d'equlibri

Línia d'operació

Figura J.12. Mètode de McCabe-Thiele per trobar el nombre d’etapes en equilibri pel cas 

d’excés d’aigua 

Es pot veure que visualment, surten 2 etapes d’equilibri.  

Si es realitzar el procés analític, comentat anteriorment, s’obté: 

  X Y 

Etapa 1 0,02651 0,0165 

Etapa 2 0,00775 0,0034 

Taula J.13. Nombre d’equilibri pel mètode analític pel cas d’excés d’aigua. 

Com es pot observar en la taula J.13., pel mètode analític s’obtenen 2 etapes d’equilibri. 
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Pel cas d’un defecte d’aigua, és a dir, menor entrada d’aigua com a dissolvent i mantenint 

els demés paràmetres iguals i suposant una relació màssica entre corrent refinada i corrent 

de dissolvent igual a 1,50, s’obté una corrent d’aigua de 1.170,97 kg/h. 

• Composició a la sortida de la corrent de dissolvent: 

03609,0
79,4097,170.1

79,40
1 =

−
=Y  

• Composició a l’entrada de la corrent de producte: 

0265,0
36,4544,756.1

36,45
=

−
=fX  

• Relació màssica entre les corrents de refinat i dissolvent: 

50,1
97,170.1

44,756.1
==

S

A
 

• Relació volumètrica entre les corrents de refinat i dissolvent, suposant que la corrent 

de refinat té una densitat estimada de 850 kg/m3: 

76,1

1000

97,170.1
850

44,756.1

===
C

D
D

V

V
ϕ  

Amb les dades anteriors i utilitzant l’expressió (J.1), s’obté la següent recta d’operació: 

( ) 03609,00265,0·50,11 +−=+ nn XY   (J.9) 
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Representant les expressions (J.6) i (J.9); i utilitzant el mètode gràfic McCabe-Thiele, 

s’obtenen els següents resultats: 

Línia d'equilibri i línia d'operació per glicerina-biodiesel-aigua

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

Relació màssica X [kg glicerina/kg B]

R
el
a
c
ió
 m
às
s
ic
a 
Y
 [
k
g
 g
li
c
er
in
a
/k
g
 H
2
O
]

Línia d'equlibri

Línia d'operació

Gràfic J.14. Mètode de McCabe-Thiele per trobar el nombre d’etapes en equilibri pel cas 

de defecte d’aigua 

Si es realitzar el procés analític, comentat anteriorment, s’obté 4 etapes d’equilibri. 

En resum, segons s’ha vist els resultats anteriors, convé realitzar un dimensionament de la 

columna amb una relació aproximada de Dϕ  igual a 1.  

Si hi ha un excés de d’aigua i el valor Dϕ   és menor 1, es tindrà una major diàmetre 

columna i major consum d’aigua a canvi d’un menor número d’etapes d’equilibri. 

Si hi ha un defecte d’aigua i el valor Dϕ   és major 1, es tindrà un menor diàmetre de 

columna, però per contra hi ha més etapes d’equilibri. 
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J.4.3. Dimensionament hidràulic 

Apartin de la figura J.5 , suposant que la mescla biodièsel i aigua es comporta com la 

mescla toluè i aigua, i de que la distribució volumètrica de fases ( Dϕ ) és aproximadament 

1, s’obté la següent relació: 

100=
∑
A

V
i

i

  (J.10) 

Suposant que les corrents de biodièsel, tant d’entrada com de sortida, tenen una densitat 

de 850 kg/m3 i que les corrents d’aigua tenen una densitat de 1000 kg/m3, s’obtenen la 

següent suma de cabals totals de les taules J.8 i J.9: 

∑ =+++=
i

i hmV /29,8
1000

52,900.1

850

25,922.1

1000

33,066.2

850

44,756.1 3  

A partir d’aquest valor es pot obtenir l’àrea transversal de la columna de rentat: 

20829,0
100

29,8

100
m

V

A i

i

X ===
∑

 

Llavors el diàmetre de la columna és: 

2·
4
DAX 







=
π

  (J.11) 

mmm
A

D X 324324,0

4

0829,0

4

≈=









=









=

ππ
 

El diàmetre de la columna que es donarà serà de 350 mm. 

Un cop trobat el diàmetre, es procedeix en el càlcul de la altura del empaquetament dins la 

columna segons les condicions de l’apartat 3, en què el rendiment de l’etapa d’equilibri és 

del 50% i altura de l’etapa d’equilibri és de 0,5 metres: 

mH
NTU

H NTUentempaquetam 35,0·
5,0

3
· ===

η
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Per tant, l’altura del empaquetament Sulzer SMV columna serà de 3 metres. 

Els dos plats de distribució de corrent de biodièsel (refinat) i aigua (dissolvent) és situaran a 

una distància de mig diàmetre de columna respecte al empaquetament, és a dir, 175 mm.  

Es deixarà una distància de uns 400 mm des de els plats de distribució fins a les 

tubuladures de sortida corresponents. En els extrems de la columna hi haurà un conjunt de 

fons decimals on hi hauran les tubuladures de connexió. 

Per tant, l’alçada total de la columna ve donada per: 

mHHHH stubuladureódistribuciplatsentempaquetamcolumna 15,44,0·2175,0·23·2·2 =++=++=  

J.4.4. Dimensionament mecànic 

Les condicions de disseny per la columna de rentat són: 

 

T disseny [ºC] 60 

P treball [bar] 2 

Pressió disseny [bar] 2,2  

Taula J.15. Condicions de disseny per la columna de rentat. 

Llavors, considerant que les parts en contacte amb el producte són d’acer inoxidable AISI-

304, s’obté de la bibliografia [5] els següents paràmetres de disseny: 

 

Material: 
acer inoxidable  
AISI-304 

Tensió [N/mm2] 161  

Factor tensió  
(min. Tensió ruptura) 

2,5 

Tensió de disseny [N/mm2] 64,4  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Espessor per corrosió [mm] 2  

Taula J.16. Paràmetres de disseny per la columna de rentat. 
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Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza la següent expressió: 

mm
PfJ

DP
e

i

ii 75,0
2,2·1,04,64·8,0·2

350·2,2·1,0

··2

·
=

−
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 75,2275,0 =+=+=  

Es dirà que el cos cilíndric té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 4 mm, ja què és 

l’espessor més pròxim a la xapa comercial. 

La columna tindrà 2 fons decimals, un en la part superior de la columna i altre en la part 

interior. L’espessor del fons decimal bé donat per: 

 

RC [mm] 350  

RK [mm] 35  

CS 1,54 

Taula J.17. Dades pel fons decimal. 

mm
CPfJ

CRP
e

Si

SCi 15,1
)2,054,1·(2,2·1,04,64·8,0·2

54,1·950·2,2·1,0

)2,0·(··2

··
=

−+
=

−+
=    

mmeee corrossiócalculattotal 15,3215,1 =+=+=  

Es dirà que els fons decimals superior i inferior tindran un espessor d’acer inoxidable AISI-

304 de 4 mm. 

Dins el cos cilíndric hi haurà 2 malles de 80 micres d’acer inoxidable AISI-304 per 

l’empaquetament Sulzer SMV i no ser arrossegada per l’efecte de l’empenta. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, d’una alçada aproximada de 1.000 mm, amb una acabat d’una capa de 

imprimació anticorrosiva i una capa de pintura epoxy color crema RAL-1013. 
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Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida de corrent de biodièsel (corrent 

refinada). 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per nivell de detecció de màxima. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per vàlvula de seguretat de sobrepressió. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) boca d’inspecció DN-300 en la part superior. 

• Una (1) tubuladura lateral amb brida DN-40 per l’entrada d’aigua, situada axialment 

a 400 mm de la tubuladura més alta del fons decimal superior. 

• Una (1) boca d’inspecció DN-300 en la part inferior. 

• Una (1) tubuladura lateral amb brida DN-40 per l’entrada de biodièsel, situada 

axialment a 400 mm de la tubuladura més alta del fons decimal inferior. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida de l’aigua de neteja. 

 

 

 



Pàg. 20  Annex I 

 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 21 

 

J.5. Bibliografia 

[1] Disseny torre de rentat Sulzer 

[http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/aiche-2006/data/papers/P73337.pdf, 

20 de febrer de 2012] 

[2] M. G. HERNÁNDEZ, “Estudio para la generación de datos a nivel de laboratorio del 

sistema ternario glicerol -biodièsel-agua en equilibrio líquido-líquido a dos 

temperaturas y 640 mm Hg, para una muestra de biodièsel elaborado con aceites 

usados de restaurantes de comida rápida”, Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Guatemala, mayo de 2009 

[3] R. K. SINNOT, “Couldson & Richardson’s Chemical Engineering”, Butterworth 

Heinemann, 2003, volume 6, p.808-810 

 

 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 1 

 

ANNEX K – TORRES DE DESTIL·LACIÓ 

K.1. GLOSSARI _______________________________________________3 

K.2. INTRODUCCIÓ ____________________________________________5 

K.3. PROCEDIMENT ___________________________________________6 

K.3.2. Rendiment global d’una torre de destil·lació.................................................6 

K.3.3. Determinació del diàmetre de la columna ....................................................6 

K.3.4. Dimensionament preliminar dels plats..........................................................7 

K.3.5. Dimensionament mecànic de recipients a pressió interna ...........................8 

K.3.6. Dimensionament mecànic de recipients a pressió externa ..........................9 

K.4. DISSENY DE LA TORRE DE DESTIL·LACIÓ TD-1_______________11 

K.4.2. Determinació de les etapes d’equilibri reals ...............................................11 

K.4.3. Dimensionament hidràulic de la columna...................................................12 

K.4.4. Dimensionament dels plats.........................................................................13 

K.4.5. Dimensionament mecànic...........................................................................13 

K.5. DISSENY DE LA TORRE DE DESTIL·LACIÓ TD-2_______________16 

K.5.2. Determinació de les etapes d’equilibri reals ...............................................16 

K.5.3. Dimensionament hidràulic de la columna...................................................17 

K.5.4. Dimensionament dels plats.........................................................................18 

K.5.5. Dimensionament mecànic...........................................................................18 

K.6. DISSENY DE LA TORRE DE DESTIL·LACIÓ TD-3_______________21 

K.6.2. Determinació de les etapes d’equilibri reals ...............................................21 

K.6.3. Dimensionament hidràulic de la columna...................................................22 

K.6.4. Dimensionament dels plats.........................................................................23 

K.6.5. Dimensionament mecànic...........................................................................23 

K.7. BIBLIOGRAFIA___________________________________________27 

   





Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 3 

 

K.1. Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

E0 - Rendiment global de la torre de destil·lació 

µF mPa·s 
Viscositat dinàmica per la corrent d’alimentació de la 
torre de destil·lació 

αLL - Volatilitat relativa pel component més lleuger 

Nteòrics - Nombres de plats teòrics 

Nreal - Nombres de plats reals 

ût m/s Velocitat màxima del vapor dins la torre de destil·lació 

lt m Espai entre els plats 

ρL kg/m3 Densitat del líquid 

ρV kg/m3 Densitat del vapor 

wV̂  kg/s Cabal de vapor 

DC m Diàmetre de la columna 

AC m2 Àrea transversal de la columna 

Ad m2 Àrea que ocupen els tubs de caiguda 

An m2 Àrea neta de la columna 

Aa m2 Àrea activa de la columna 

Ah m2 Àrea que ocupen els forats del plat 

hw m Alçada del tub abocador 

A1 forat m2 Àrea d’un forat 

nh - Nombre de forats total 

e  mm Espessor d’una virola o fons decimal 

Pi N/mm2 Pressió interna en un recipient 

Di mm Diàmetre intern d’un recipient 
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J - Factor de soldadura 

f  N/mm2 Tensió de disseny 

RC mm Radi major d’un fons decimal 

RK mm Radi menor d’un fons decimal 

CS - Factor de tensions per un fons decimal 

PC Pa Pressió de vinclament 

E N/mm2 Mòdul d’elasticitat 

RS mm Radi major d’un fons decimal 

Pe Pa Pressió externa a la que està sotmès un recipient 

KC - Constant de vinclament 

TP K Temperatura de procés 

Fr N/m Càrrega sotmesa els anells de reforç 

Ir m4 Segon moment d’inèrcia 
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K.2. Introducció 

En aquest annex es presenten el disseny preliminar de les 3 torres de destil·lació de la 

planta. 

Cada una de les torres de destil·lació de la planta presenta una finalitat. Les finalitats de les 

torres és la següent: 

• Torre de destil·lació TD-1: unitat destinada a la recuperació del metanol utilitzat en 

la planta i reenviat en el procés per tal de generar un estalvi de consum de metanol. 

• Torre de destil·lació TD-2: unitat destinada a la recuperació de l’aigua utilitzada en el 

cicle de rentat. 

• Torre de destil·lació TD-3: unitat destinada a la purificació de glicerina, fent que 

aquest producte guany valor afegit. 

La torre de destil·lació es composa bàsicament dels següents elements: 

• Una columna principal, on hi ha els plats. 

• Un calderí, on s’aporta el calor necessari per tal que la mescla s’evapori. 

• Un condensador, on el vapor del producte a recuperar es canvia de fase vapor a 

líquid. 

El dimensionament del calderí i el condensador s’estudia en un annex apart juntament amb 

els altres intercanviadors de calor de la planta. 

Les dades utilitzades provenen de l’annex D que fa referència al balanç de matèria. 

Cal recordar que dues hipòtesis molt importants pel dimensionament de les columnes 

comentades: 

• Es considera en tots els casos que és una mescla binària. 

• Es considera que la recuperació del producte objectius té una puresa del 100% en 

la corrent del destil·lat. 
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K.3. Procediment 

Pel dimensionament de la columna es procedeix a: 

1) Obtenció de les etapes d’equilibri de la columna (Annex D) 

2) Obtenció del rendiment global de la columna, per tal de saber el nombre d’etapes 

d’equilibris reals. 

3) Dimensionament hidràulic de la columna, on s’obtindrà el diàmetre i altura de la 

columna. 

4) Dimensionament preliminar dels plats utilitzats en cadascuna de la columna. Es fa 

un disseny molt bàsic, ja que el dimensionament correcte és per cada plat, ja que li 

varia la composició i a més a més, són processos iteratius. 

Finalment, es farà un disseny mecànic preliminar de la columna de destil·lació. 

K.3.2. Rendiment global d’una torre de destil·lació 

En aquest cas, s’utilitzarà la correlació de O’Donell [1] per la determinació rendiment global 

de la columna: 

( ) 226,0

0 ··3,50
−= LLFE αµ   (K.1) 

Un com obtingut el rendiment global, E0, el càlcul de plats reals es calcula com: 

0

1

E

N
N teòrics

reals

−
=   (K.2) 

K.3.3. Determinació del diàmetre de la columna 

Per la determinació diàmetre de la columna de destil·lació [2], primerament es determinarà 

la velocitat màxima del vapor en la columna: 

( )
2/1

2 ·047,0·27,0·171,0 






 −
−+−=

V

VL

ttV llû
ρ
ρρ

  (K.3) 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 7 

 

Un cop trobada la velocitat màxima de vapor en la columna, Vû , s’aplicarà la següent 

expressió per l’obtenció de la columna: 

VV

w

C
û

V
D

··

ˆ·4

ρπ
=   (K.4) 

K.3.4. Dimensionament preliminar dels plats 

La següent figura mostra les zones bàsiques d’un plat d’una torre de destil·lació: 

 

Figura K.1. Zones d’un plat de destil·lació. 

El Coulson [3] mostren un procés de càlcul molt preliminar: 

1) Trobat el diàmetre de la columna, es troba l’àrea total de la columna: 

2·
4

CC DA 






=
π

  (K.5) 

2) Determinació de l’àrea que ocupen els tubs de caiguda (“downcomer area”): 

Cd AA %·12=   (K.6) 
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3) Determinació de l’àrea neta: 

dCn AAA −=   (K.7) 

4) Determinació de l’àrea activa: 

dCa AAA ·2−=   (K.8) 

5) Determinació de l’àrea que ocupen els forats del plat: 

ah AA %·10=   (K.9) 

6) Determinació de l’alçada del tub abocador (“weir length”): 

Cw Dh ·76,0=   (K.10) 

7) En tots els casos, es suposa un diàmetre de forat de 5 mm. Llavors, l’àrea d’un forat 

és: 

2

1 ·
4

hforat dA 






=
π

  (K.11) 

8) Determinació del nombre de forats totals: 

forat

h

h
A

A
n

1

=   (K.12) 

9) La configuració dels forats es triangular i la separació entre forats és de 3 vegades el 

diàmetre del forat. 

K.3.5. Dimensionament mecànic de recipients a pressió 

interna 

En aquest cas es considera que les columnes TD-1 i TD-2 estan sotmeses a pressions 

internes. Per tant, pel dimensionament s’aplicaran les següents expressions [4]: 

• Espessor del cos cilíndric: 

i

ii

PfJ

DP
e

−
=

··2

·
  (K.13) 
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• Espessor de fons toriesfèrics: 

)2,0·(··2

··

−+
=

Si

SCi

CPfJ

CRP
e   (K.14) 









+=

K

C
S R

R
C 3·

4

1
  (K.15) 

K.3.6. Dimensionament mecànic de recipients a pressió 

externa 

Pel cas de la torre de destil·lació TD-3, es procedirà a realitzar el buit dins la columna per tal 

de baixar la temperatura d’ebullició de les mescles implicades. 

Per tant, pel dimensionament s’aplicaran les següents expressions [5]: 

• Espessor del cos cilíndric: 

3

··2,2 







=

C

C
D

e
EP   (K.16) 

• Espessor de fons toriesfèrics: 









=

E

P
Re e

S ··4   (K.17) 

Ara bé, degut a què hi ha una sèrie d’anell de suport dels plats, aquests fan d’anells de 

reforç i per tant, el valor obtingut de l’espessor de l’expressió (K.16), pot ser menor. Llavors, 

s’introdueix un coeficient de col·lapse, KC: 

3

·· 







=

C

CC
D

e
EKP   (K.18) 
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El valor del coeficient de col·lapse, KC, es calcula a través de la següent figura: 

 

Figura K.2. Gràfic per la determinació del valor KC. 

Degut a què les expressions anteriors depenen del mòdul d’elasticitat o de Young, E, 

aquest varia amb la temperatura.  

Si es considera que els materials de construcció de la columna serà acer inoxidable, llavors 

la següent expressió dóna la variació del mòdul d’elasticitat en funció la temperatura de 

procés [6]: 

( )1·10·9,15·10·5,37·10·8,11·10·2,17·10·1,2 525394125 ++−+−= −−−−
pppp TTTTE   (K.19) 
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K.4. Disseny de la torre de destil·lació TD-1 

K.4.2. Determinació de les etapes d’equilibri reals 

De l’annex D, es va trobar que el nombre d’etapes d’equilibri teòriques per la torre de 

destil·lació TD-1 eren de 12 etapes (incloent el calderí). 

Primerament, es necessita les dades de la corrent d’alimentació de la torre de destil·lació 

TD-1, que correspon a la corrent 40 a una temperatura de 60ºC: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

NaCl 8,59 10,00 

[H2O] 2.061,32 0,47 

[G] 168,5 92,22 

[E] 15,92 2,38 

[CH3OH] 608,97 0,34 

Total 2.863,30 0,50 

Taula K.3. Propietats de la corrent d’alimentació de la torre de destil·lació TD-1. 

Sabent que la volatilitat relativa de la mescla metanol – aigua i aplicant l’expressió (Eq.1), 

s’obté el rendiment de la torre de destil·lació: 

 

α (CH3OH-H2O) 4,81 

µ [mPa·s] 0,50 

α·µ  2,39 

E0 [%] 41,30 

Taula K.4. Dades necessàries i rendiment global de la torre de destil·lació TD-1. 

Per tant, el nombre d’etapes reals estimades és: 

plats
E

N
N teòrics

reals 27
4130,0

1121

0

=
−

=
−

=  
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K.4.3. Dimensionament hidràulic de la columna 

Pel dimensionament hidràulic de la columna es fan una sèrie de consideracions: 

• El cabal de vapor de la columna és de vapor metanol.  

• La quantitat del cabal de vapor de la torre de destil·lació ha estat calculat en   

l’annex D. 

• Les propietats físiques i químiques s’han extret de l’annex B, per una temperatura 

promig de 60ºC. 

• Es considera que entre plat i plat hi ha una alçada de 0,5 m. 

Amb els comentaris anteriors i aplicant el procediment descrit en la posició 3.2 i aplicant les 

expressions relacionades s’obté la següent taula: 

 

Espai entre plats [m] 0,5  

ρ (vapor CH3OH) [kg/m3] 1,08  

ρ (líquid H2O) [kg/m3] 981,63  

u (terminal) [m/s] 7,84  

V [kg/h] 5.881,97  

V' [kg/s] 1,63 

D [m] 0,50  

Taula K.5. Dades dimensionals de la columna TD-1. 

El diàmetre teòric de la columna és de 500 mm. L’alçada total de la columna es troba de 

multiplicar el nombre d’etapes reals amb la distància entre plat i plat, donant una alçada de 

13,5 metres. 
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K.4.4. Dimensionament dels plats 

Un cop trobat el diàmetre de la columna, es procedeix a un disseny preliminar dels plats, tal 

com s’explica en l’apartat 3.3, donant els següents resultats: 

 

Disseny preliminar dels plats 

DC [m] 0,5  
Long. del abocador 

(hw) [m] 
0,38 

Àrea columna (AC) [m2] 0,20  Ø forat [mm] 5  

Àrea tub baixada (Ad) [m
2] 0,02 

Àrea del forat  
(A1 forat) [m

2] 
1,96·10-5 

Àrea neta (An) [m
2] 0,17  Nombre de forats 760 

Àrea activa (Aa) [m
2] 0,15 

Distància entre 
forats [mm] 

15  

Àrea forat (Ah) [m
2] 0,0149  

Espessor  
de plat [mm] 

5  

Taula K.6. Disseny preliminar dels plats. 

Es suposa un espessor dels plats de 5 mm, i la seva construcció serà feta en acer 

inoxidable AISI-304. 

Es suposa que la pèrdua de càrrega de cada plat és de 100 mmca. La pèrdua total de la 

torre serà de 2.700 mmca 

K.4.5. Dimensionament mecànic 

Les condicions de disseny de la torre de destil·lació són: 

 

T disseny [ºC] 150 

P treball [bar] 2 

Pressió disseny [bar] 2,2 

Taula K.7. Condicions de disseny per la torre de destil·lació TD-1. 



Pàg. 14  Annex K 

 

Llavors, considerant que les parts en contacte amb el producte són d’acer inoxidable    

AISI-304, s’obté de la bibliografia [7] els següents paràmetres de disseny: 

 

Material: 
acer inoxidable  

AISI-304 

Tensió [N/mm2] 145 

Factor tensió  
(intempèrie efecte vent ) 

4 

Tensió de disseny [N/mm2] 36,25 

Factor soldadura (10%) 0,8 

Espessor per corrosió [mm] 2 

Taula K.8. Paràmetres de disseny per la torre de destil·lació TD-1. 

Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (K.13): 

mme 91,1
2,2·1,025,36·8,0·2

500·2,2·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 91,3291,1 =+=+=  

Es dirà que el cos cilíndric té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 4 mm. 

La columna tindrà 2 fons decimals, un en la part superior de la columna i altre en la part 

interior. L’espessor del fons decimal bé donat per: 

 

RC [mm] 500 

RK [mm] 50 

CS 1,54 

Taula K.9. Dades pel fons decimal. 

mme 94,2
)2,054,1·(2,2·1,025,36·8,0·2

54,1·500·2,2·1,0
=

−+
=    

mmeee corrossiócalculattotal 94,4294,2 =+=+=  

Es dirà que els fons decimals superior i inferior tindran un espessor d’acer inoxidable    

AISI-304 de 6 mm. 
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Dins el cos cilíndric hi haurà un conjunt d’anells pel suport els plats, fent un total de 27 

anells. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, amb una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de 

pintura epoxy color crema RAL-1013. 

 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida de vapor de destil·lat. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent de reflux de condensat. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) boca d’inspecció DN-400 en la part superior. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per corrent d’alimentació. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per instal·lar un transmissor de nivell. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent de reflux del calderí. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida cap el calderí. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida de producte. 
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K.5. Disseny de la torre de destil·lació TD-2 

K.5.2. Determinació de les etapes d’equilibri reals 

De l’annex D, es va trobar que el nombre d’etapes d’equilibri teòriques per la torre de 

destil·lació TD-2 eren de 6 etapes (incloent el calderí). 

Primerament, es necessita les dades de la corrent d’alimentació de la torre de destil·lació 

TD-2, que correspon a la corrent 43 a una temperatura de 100ºC: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

NaCl 8,59  10,00 

[H2O] 2.061,32 0,29 

[G] 168,50 12,56 

[E] 15,92 1,10 

Total 2.254,33 0,32 

Taula K.10. Propietats de la corrent d’alimentació de la torre de destil·lació TD-2. 

Sabent que la volatilitat relativa de la mescla metanol – aigua i aplicant l’expressió (K.1), 

s’obté el rendiment de la torre de destil·lació: 

 

α (H2O-glicerina) 445 

µ [mPa·s] 0,32  

α·µ  143,47 

E0 [%] 16,36 

Taula K.11. Dades necessàries i rendiment global de la torre de destil·lació TD-2. 

El valor α·µ està fora del rang de validesa de l’expressió O’Donell. Es considera un 

rendiment del 30%. Per tant, el nombre d’etapes reals estimades és: 

plats
E

N
N teòrics

reals 17
30,0

161

0

=
−

=
−

=  
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K.5.3. Dimensionament hidràulic de la columna 

Pel dimensionament hidràulic de la columna es fan una sèrie de consideracions: 

• El cabal de vapor de la columna és de vapor d’aigua.  

• La quantitat del cabal de vapor de la torre de destil·lació ha estat calculat en   

l’annex D. 

• Les propietats físiques i químiques s’han extret de l’annex B, per una temperatura 

promig de 100ºC. 

• Es considera que entre plat i plat hi ha una alçada de 0,5 m. 

Amb els comentaris anteriors i aplicant el procediment descrit en la posició 3.2 i aplicant les 

expressions relacionades s’obté la següent taula: 

 

Espai entre plats [m] 0,5  

ρ (vapor aigua) [kg/m3] 0,62  

ρ (líquid) [kg/m3] 1211,99  

u (terminal) [m/s] 11,49  

V [kg/h] 2.067,5  

V' [kg/s] 0,57  

D [m] 0,32 

Taula K.12. Dades dimensionals de la columna TD-2. 

El diàmetre teòric de la columna és de 320 mm, però per motius de fabricació es farà una 

columna de 350 mm. 

L’alçada total de la columna es troba de multiplicar el nombre d’etapes reals amb la 

distància entre plat i plat, donant una alçada de 8,5 metres. 
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K.5.4. Dimensionament dels plats 

Un cop trobat el diàmetre de la columna, es procedeix a un disseny preliminar dels plats, tal 

com s’explica en l’apartat 3.3, donant els següents resultats: 

 

Disseny preliminar dels plats 

DC [m] 0,35  
Long. del abocador 

(hw) [m] 
0,27  

Àrea columna (AC) 
[m2] 

0,10  Ø forat [mm] 5 

Àrea tub baixada 
(Ad) [m

2] 
0,01  

Àrea del forat  
(A1 forat) [m

2] 
1,96·10-5 

Àrea neta (An) [m
2] 0,08  Nombre de forats 372 

Àrea activa (Aa) [m
2] 0,07  

Distància entre 
forats [mm] 

15 

Àrea forat (Ah) [m
2] 0,0073  

Espessor  
de plat [mm] 

5 

Taula K.13. Disseny preliminar dels plats. 

Es suposa un espessor dels plats de 5 mm, i la seva construcció serà feta en acer 

inoxidable AISI-321. 

Es suposa que la pèrdua de càrrega de cada plat és de 100 mmca. La pèrdua total de la 

torre serà de 1700 mmca. 

K.5.5. Dimensionament mecànic 

La torre de destil·lació es fabricarà amb acer inoxidable AISI-321, ja que té bones propietats 

a alta temperatura. 

Les condicions de disseny de la torre de destil·lació són: 

 

T disseny [ºC] 350  

P treball [bar] 2 

Pressió disseny 
[bar] 

2,2  

Taula K.14. Condicions de disseny per la torre de destil·lació TD-2. 
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Llavors, considerant que les parts en contacte amb el producte són d’acer inoxidable    

AISI-304, s’obté de la bibliografia [7] els següents paràmetres de disseny: 

 

Material: 
acer inoxidable  

AISI-321 

Tensió [N/mm2] 125 

Factor tensió  
(intempèrie efecte vent ) 

4 

Tensió de disseny [N/mm2] 31,25  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Espessor per corrosió [mm] 2  

Taula K.15. Paràmetres de disseny per la torre de destil·lació TD-2. 

Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (K.13): 

mme 55,1
2,2·1,025,31·8,0·2

350·2,2·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 55,3255,1 =+=+=  

Es dirà que el cos cilíndric té un espessor d’acer inoxidable AISI-321 de 4 mm. 

La columna tindrà 2 fons decimals, un en la part superior de la columna i altre en la part 

interior. L’espessor del fons decimal bé donat per: 

 

RC [mm] 350 

RK [mm] 35 

CS 1,54 

Taula K.16. Dades pel fons decimal. 

mme 39,2
)2,054,1·(2,2·1,025,31·8,0·2

54,1·350·2,2·1,0
=

−+
=    

mmeee corrossiócalculattotal 39,4239,2 =+=+=  

Es dirà que els fons decimals superior i inferior tindran un espessor d’acer inoxidable    

AISI-321 de 6 mm. 
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Dins el cos cilíndric hi haurà un conjunt d’anells pel suport els plats, fent un total de 17 

anells. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, amb una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de 

pintura epoxy color crema RAL-1013. 

 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida de vapor de destil·lat. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent de reflux de condensat. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) boca d’inspecció DN-300 en la part superior. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per corrent d’alimentació. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per instal·lar un transmissor de nivell. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent de reflux del calderí. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida cap el calderí. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida de producte. 
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K.6. Disseny de la torre de destil·lació TD-3 

K.6.2. Determinació de les etapes d’equilibri reals 

De l’annex D, es va trobar que el nombre d’etapes d’equilibri teòriques per la torre de 

destil·lació TD-3 eren de 10 etapes (incloent el calderí). 

Primerament, es necessita les dades de la corrent d’alimentació de la torre de destil·lació 

TD-3, que correspon a la corrent 45 a una temperatura de 278,8ºC: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

NaCl 8,59  10,00 

[G] 168,50 0,06 

[E] 15,92 0,14 

Total 193,00 0,78 

Taula K.17. Propietats de la corrent d’alimentació de la torre de destil·lació TD-3. 

Sabent que la volatilitat relativa de la mescla metanol – aigua i aplicant l’expressió (K.1), 

s’obté el rendiment de la torre de destil·lació: 

 

α (G-E) 4,41 

µ [mPa·s] 0,79 

α·µ  3,49 

E0 [%] 38,07 

Taula K.18. Dades necessàries i rendiment global de la torre de destil·lació TD-3. 

Per tant, el nombre d’etapes reals estimades és: 

plats
E

N
N teòrics

reals 24
3807,0

1101

0

=
−

=
−

=  

 



Pàg. 22  Annex K 

 

K.6.3. Dimensionament hidràulic de la columna 

Pel dimensionament hidràulic de la columna es fan una sèrie de consideracions: 

• El cabal de vapor de la columna és de vapor de glicerina.  

• La quantitat del cabal de vapor de la torre de destil·lació ha estat calculat en   

l’annex D. 

• Les propietats físiques i químiques s’han extret de l’annex B, per una temperatura 

promig de 278,8ºC. 

• Com aquesta torre treballa a un buit de  -0,5 bar, es suposa que la densitat del 

vapor de glicerina és de 0,20 Kg/m3 

• Es considera que entre plat i plat hi ha una alçada de 0,5 m. 

Amb els comentaris anteriors i aplicant el procediment descrit en la posició 3.2 i aplicant les 

expressions relacionades s’obté la següent taula: 

 

Espai del plat [m] 0,5  

ρ (vapor G) [kg/m3] 0,20 

ρ (líquid èster) [kg/m3] 635,21  

u (terminal) [m/s] 14,66  

V [kg/h] 717,81 

V' [kg/s] 0,20 

D [m] 0,29  

Taula K.19. Dades dimensionals de la columna TD-3. 

El diàmetre teòric de la columna és de 290 mm, però per motius de fabricació es farà una 

columna de 300 mm. 

L’alçada total de la columna es troba de multiplicar el nombre d’etapes reals amb la 

distància entre plat i plat, donant una alçada de 12 metres. 

 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 23 

 

K.6.4. Dimensionament dels plats 

Un cop trobat el diàmetre de la columna, es procedeix a un disseny preliminar dels plats, tal 

com s’explica en l’apartat 3.3, donant els següents resultats: 

 

Disseny preliminar dels plats 

DC [m] 0,30  
Long. del abocador 

(hw) [m] 
0,23  

Àrea columna (AC) [m2] 0,07  Ø forat [mm] 5  

Àrea tub baixada (Ad) [m
2] 0,01  

Àrea del forat  
(A1 forat) [m

2] 
1,96·10-5  

Àrea neta (An) [m
2] 0,06  Nombre de forats 274 

Àrea activa (Aa) [m
2] 0,05  

Distància entre 
forats [mm] 

15  

Àrea forat (Ah) [m
2] 0,0054  

Espessor  
de plat [mm] 

10  

Taula K.20. Disseny preliminar dels plats. 

Es suposa un espessor dels plats de 10 mm, i la seva construcció serà feta en acer 

inoxidable AISI-321. 

Es suposa que la pèrdua de càrrega de cada plat és de 100 mmca. La pèrdua total de la 

torre serà de 1200 mmca. 

K.6.5. Dimensionament mecànic 

La torre de destil·lació es fabricarà amb acer inoxidable AISI-321, ja que té bones propietats 

a alta temperatura. A més a més, cal considerar que aquesta torre treballarà al buit a -0,5 

bar, però es dissenyarà per -1 bar. Les condicions de disseny de la torre de destil·lació són: 

T disseny [ºC] 500  

Pe treball / disseny 101325 Pa 

Material: 
acer inoxidable  

AISI-321 

Mòdul d'elasticitat, E [N/mm2] 129570  

Ø columna [mm] 300  

Taula K.21. Condicions de disseny per la torre de destil·lació TD-3. 
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• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric sense anell de reforç, segons 

l’expressió (K.16): 

mm
E

P
De C 13,2

10·129570·2,2

101325
·300

·2,2
·

3/1

6

3/1

0 =







=








=  

mmeee corrossiócalculattotal 13,4213,2 =+=+=  

• Dimensionament de l’espessor del fons decimal, segons l’expressió (K.17): 

mm
E

P
Re e

S 06,1
10·129570

101325
·300·4··4

6
=







=







=  

mmeee corrossiócalculattotal 13,3206,1 =+=+=  

Abans de donar un espessor definitiu pel cos cilíndric i els fondos decimals, es farà l’estudi 

de l’espessor amb els anells de suport dels plats, ja que fan un efecte de anells de reforços. 

• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric amb anell de reforç, suposant les 

següents dimensions d’anells: 

 

Espessor anell 10 

Longitud anell 25 

Segon moment inèrcia 
anells, Ir' [m4] 

1,30·10-8 

Taula K.22. Dimensions y propietats dels anells de suport. 

La càrrega que està sotmès cada anell ve donat per: 

N/m50662,55,0·101325· === ter lPF  

Agafant el mòdul d’elasticitat de l’acer inoxidable a 500ºC com a  129570 N/mm2, i usant un 

factor de seguretat de 6, el segon moment d’inèrcia de l’anell per evitar vinclament ve 

donat per: 

3

··24
·6

C

r
r

D

IE
F =   (K.20) 
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3

6

3,0

·10·129570·24
5,50662·6 rI=  

4910·64,2 mI r
−=  

Com es veu, el moment d’inèrcia mínim que provoca el vinclament és menor al moment 

d’inèrcia dels anells. Per tant, els suports dels plats de la torre de destil·lació actuen com a 

anells de reforç. 

Llavors, s’ha de comprovar l’efecte d’aquests anells amb la pressió de vinclament. 

67,1
3,0

5,0'
==

CD

L
 

75
004,0

3,0
==

e

DC  

Amb els dos paràmetres anteriors, es consulta la figura 2, donant un valor de KC de 12,5. 

Llavors la pressió necessària per provocar el vinclament, aplicant l’expressió (K.18) és de: 

Pa
D

e
EKP

C

CC

6

3

6

3

10·84,3
300

4
·10·129570·5,12·· =







=







=  

Llavors, el coeficient de seguretat que dóna és de: 

89,37
10·01,1

10·84,3
5

6

==S  

En resum i per temes constructius, la columna de la torre de destil·lació tindrà un espessor 

de 4 mm tant en el cos cilíndric com en els fondos decimals. 

Dins el cos cilíndric hi haurà un conjunt d’anells pel suport els plats, fent un total de           

24 anells. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, amb una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de 

pintura epoxy color crema RAL-1013. 
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Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida de vapor de destil·lat. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent de reflux de condensat. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) boca d’inspecció DN-400 en la part superior. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per corrent d’alimentació. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per instal·lar un transmissor de nivell. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent de reflux del calderí. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida cap el calderí. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida de producte. 
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L.1. Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

QA W/m2 Calor per unitat de superfície pels calderins tipus 
Thermosyphon 

QR kW Calor requerit per un determinat intercanviador 

A m2 Àrea d’un intercanviador 

A1 tub m2 Àrea d’un tub dins l’intercanviador 

d m Diàmetre intern dels tubs dins l’intercanviador 

L m Longitud dels tubs dins l’intercanviador 

Ntubs - Nombre de tubs dins l’intercanviador 

U W/m2·ºC Coeficient global de transferència  

∆Tml ºC Diferència de temperatura promig logarítmica 

t1 ºC Temperatura d’entrada del fluid fred 

t2 ºC Temperatura de sortida del fluid fred 

Tsat ºC Temperatura de saturació del vapor d’aigua 

T1 ºC Temperatura de sortida del fluid calent 

T2 ºC Temperatura d’entrada del fluid calent 

Db m Diàmetre que ocupen els tubs dins l’intercanviador 

d0 m Diàmetre exterior dels tubs 

K1, n1 - 
Paràmetres per la determinació del diàmetre que 
ocupen els tubs dins l’intercanviador 

TCi K Temperatura crítica del component “i” 

xi - Fracció molar del component “i” 
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L.2. Introducció 

En aquest annex es presenten el dimensionament preliminar dels intercanviadors de calor 

de la planta de biodiesel. 

Es presenten 4 tipus de intercanviadors de calor: 

• Calderins són les unitats on s’aporta calor a la mescla de les columnes de 

destil·lació. 

• Condensadors són les unitats en què es refreda una corrent de vapor per tal que 

condensi. 

• Intercanviadors per elevar la temperatura d’una corrent 

• Intercanviadors per refredar la temperatura d’una corrent 

Degut a què hi ha un total de 21 intercanviadors de calor, un tractament per cadascun de 

les 4 famílies presentades, així com les hipòtesis simplificadores. 
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L.3. Procediment 

L.3.2. Calderins per l’evaporador EV-1 i les torres de 

destil·lació 

Els calderins serà del tipus Thermosyphon vertical degut a què és el més econòmic, a més 

de que treballarà en les condicions normals d’aquest tipus de calderí, és a dir, no treballarà 

amb líquids massa viscosos. 

 

Figura L.1. Exemple de calderí tipus Thermosyphon [1]. 

El calderí és dimensionarà a partir del calor necessari per evaporar part del líquid que surt 

per la part inferior de la columna, per poder retornar-ho a la columna. Els calors necessaris 

dels calderins implicats s’han calculat en l’annex E, referent al balanç d’energia. 

L’estudi dels calderins tipus Thermosyphon va ser duta a terme per Fair [1], ja que segons 

el seu estudi, la transferència de calor i caiguda de pressió en els tubs es calcula segons la 

mitjana entre les condicions d’entrada i de sortida del fluid. Frank i Prickett van aconseguir 

torbar una solució gràfica a la correlació de Fair. Aquesta solució, però té les següents 

limitacions: 

• Tubs de mesures estàndards, d’un diàmetre de 25 mm i longituds entre 2,5 i 3,7 m. 

• Pressió mínima d’operació de 0,3 bar. 
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• El fluid no ha de estar subrefredat. 

• Tubuladures d’entrada i sortides simples. 

• Coeficient de transferència global de calor és de 6000 W/m2·K. 

• El fluid que aporta el calor està condensant. 

La solució es mostrada en la següent figura: 

 

Figura L.2. Exemple de calderí tipus Thermosyphon [1]. 
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Així, coneixent la diferència de temperatures entre el fluid que aporta el calor i la de dins al 

calderí; i la temperatura reduïda, es pot saber fàcilment el calor necessari per unitat de 

superfície. 

Els calderins EX-10 i EX-16 s’han dimensionat segons els criteris de Fair, mentre que els 

calderins EX-19 i EX-22 s’ha suposat el calor necessari per unitat de superfície, degut a 

què treballen en condicions excepcionals i per tant, disminuint el calor necessari per 

superfície és més conservador. 
 

Calderins QA [W/m2] 

EX-19 39.700 

EX-22 20.000 

Taula L.3. Calor per superfície suposats. 

Un cop coneguda el calor necessari per unitat de superfície i sabent el calor necessari que 

s’ha de aportar, es pot saber l’àrea del Thermosyphon, segons la següent expressió: 

A

R

Q

Q
A =   (L.1) 

Considerant que s’utilitzen tubs d’un pas de 2,44 m de llargària i 25 mm de diàmetre 

interior, tenint 30 mm de diàmetre exterior, es pot calcular el nombre de tubs necessaris: 

( ) 23

1 192,044,2·10·25··· mLdA tub === −ππ   (L.2) 

192,01

A

A

A
N

tub

tubs ==   (L.3) 

L.3.3. Condensadors 

El dimensionament dels condensadors es faran segons la següent expressió: 

mlR TAUQ ∆= ··   (L.4) 
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Suposant que el fluid a refredar està condensant, llavors l’expressió de la temperatura 

promig logarítmica queda: 

( )
( )
( ) 










−

−

−
=∆

1

2

21

ln
tT

tT

tt
T

sat

sat

ml   (L.5) 

 

On la bibliografia [2] recomana els següents valors de transferència global de calor: 

 

Fluid calent Fluid fred U [W/m2·ºC] 

Vapors aquosos Aigua 1.000 – 1.500 

Vapors orgànics Aigua 700 – 1.000 

Condensats al buit Aigua 200 – 500 

Condensats al buit Dowtherm 50 – 200 

Taula L.4. Valors orientatius del coeficient global de transferència per condensadors. 

Suposant un valor de coeficient de transferència global, segons la taula L.4., i trobant la 

temperatura promig logarítmica, i aplicant-ho a l’expressió (L.4) es troba l’àrea del 

intercanviador. 

Llavors, aplicant les expressions (L.2) i (L.3), es pot trobar el nombre de tubs dins el 

condensador. 

L.3.4. Intercanviadors de calor per calefacció 

Els intercanviadors de calor per calefacció es dimensionant també segons l’expressió     

(L.4). Ara bé, aquí no hi ha fluid que condensi i per tant, la temperatura promig logarítmica 

queda de la següent manera: 

( ) ( )
( )
( )










−

−

−−−
=∆

12

21

1221

ln
tT

tT

tTtT
Tml   (L.6) 
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On la bibliografia [2] recomana els següents valors de transferència global de calor: 
 

Fluid calent Fluid fred U [W/m2·ºC] 

Vapor Aigua 1.500 – 4.000 

Vapor Olis lleugers 300 – 900 

Vapor Olis pesants 60 – 450 

Downtherm Olis pesants 50 – 300  

Taula L.5. Valors orientatius del coeficient global de transferència per intercanviadors. 

Suposant un valor de coeficient de transferència global, segons la taula L.5, i trobant la 

temperatura promig logarítmica, i aplicant-ho a l’expressió (L.4) es troba l’àrea del 

intercanviador. 

Llavors, aplicant les expressions (L.2) i (L.3), es pot trobar el nombre de tubs dins 

l’intercanviador. 

L.3.5. Intercanviadors de calor per refredament 

Funcionen de manera semblant que els intercanviadors de calor per calefacció, però aquí la 

finalitat es baixa la corrent principal de temperatura. 

Pel seu dimensionament és anàleg a l’apartat anterior però, s’ha de utilitzar els següent 

coeficients de transferència global de calor [2]: 
  

Fluid calent Fluid fred U [W/m2·ºC] 

Dissolvents 

orgànics 
Aigua 250 – 750 

Olis lleugers Aigua 350 – 900 

Olis pesants Aigua 60 – 300 

Taula L.6. Valors orientatius del coeficient global de transferència per intercanviadors. 
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L.3.6. Dimensions mecàniques generals pels intercanviadors 

Els intercanviadors dimensionats són del tipus carcassa i tubs, és a dir, dins una carcassa 

hi haurà un conjunt de tubs per on passarà al fluid a tractar, mentre que en la carcassa 

passarà el fluid de servei (per escalfar o refredar). 

En general, els tubs d’acer tindran les següents dimensions: 

 

Figura L.7. Valors dimensionals dels tubs dins l’intercanviador [3]. 

Un parell de aspectes a considerar pel dimensionament de la carcassa, on hi aniran els 

tubs, són la distribució del tubs dins la carcassa, ja que pot ser de configuració triangular o 

rectangular; i el nombre de passos que fan els tubs. 

 

Figura L.8. Distribució dels  tubs dins l’intercanviador [3]. 

En aquest estudi es considera que en tots els intercanviadors de calor són de pas únic.  
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Un cop es sap el nombre i la distribució de tubs; i el nombre de passos, es pot determinar el 

diàmetre que ocupen els tubs dins la carcassa que ve determinat per la següent expressió 

[3]: 

1/1

1

0 ·

n

tubs

b
K

N
dD 








=   (L.7) 

Els valors de les constants K1 i n1 venen donats per: 

 

Figura L.9. Valors dels coeficients K1 i n1 [3]. 
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En aquest estudi s’utilitzarà la distribució en quadrat d’una sola passada. 

Un cop s’ha determinat el diàmetre que ocupen els tubs, amb la següent figura es 

determina el diàmetre interior de la carcassa: 

 

 

Figura L.10. Determinació del diàmetre interior de la carcassa [3]. 
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Per últim, es calcula l’espessor de la carcassa calculada segons les següents dades: 

 

Figura L.11. Determinació del diàmetre interior de la carcassa [3]. 

L.3.7. Determinació de la temperatura crítica d’una mescla 

Per determinar la temperatura crítica d’una mescla, s’utilitzarà la següent expressió: 

∑=
i

ciimesclac TxT ·   (L.8) 
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L.4. Dimensionament dels calderins 

L.4.2. Calderi EX-9  

Pel dimensionament del calderi EX-9, que fa referència a la unitat d’evaporació EV-1, 

s’agafen les dades de la corrent 28 (annex D) i es calcula la temperatura crítica: 

 

Productes 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% molar Tc [K] Σxi·Tci 

H2O 4,74 1,51 647 9,76 

TG 9,84 0,06 943,2 0,60 

DG 7,07 0,07 943,2 0,62 

MG 1,79 0,03 943,2 0,27 

G 23,43 1,46 850 12,40 

E 1717,17 33,17 738,2 244,89 

CH3OH 353,72 63,32 512,5 324,49 

NaCl 3,94 0,39 4.000 15,43 

Total 2121,7 100,00 - 608,46 

Taula L.12. Determinació de la temperatura crítica de la mescla. 

Suposant que es té vapor saturat a 2 bar i que la temperatura de procés és de 60ºC, i 

aplicant el procediment explicat en l’apartat 3.1, s’obté les següents dades: 

 

T procés 
[ºC] 

T vapor 
(sat) [ºC] 

Tr ∆T [ºC] 
Flux 

[W/m2] 
Calor 
[kW] 

60 120 0,55 60 53.000  119,96 

Taula L.13. Determinació del calor per unitat de superfície. 

Amb les dades anteriors es procedeix a determinar el nombre de tubs i dimensions 

generals tal com està descrit en l’apartat L.3.5. 
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Àrea 
estimada 

[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

Entrada  
sortida 

producte 
[mm] 

2,26  12 186  200  100  

Taula L.14. Determinació de dades dimensionals per el calderi EX-9. 

El calderí de tipus Thermosyphon serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, i la 

carcassa tindrà un espessor de 3,2 mm. 

L.4.3. Calderi EX-15  

Pel dimensionament del calderi EX-15, que fa referència a la torre de destil·lació TD-1, 

s’agafen les dades de la corrent 40 (annex D) i es calcula la temperatura crítica: 

 

Productes 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% molar Tc [K] Σxi·Tci 

H2O 2.061,32 84,48% 647 546,56 

G 168,5 1,35% 850 11,48 

E 15,92 0,04% 738,2 0,29 

CH3OH 608,97 14,04% 512,5 71,94 

NaCl 7,59 0,10% 4000 3,83 

Total 2.862,3 100,00%  634,11 

Taula L.15. Determinació de la temperatura crítica de la mescla. 

Suposant que es té vapor saturat a 2 bar i que la temperatura de procés és de 95ºC, i 

aplicant el procediment explicat en l’apartat 3.1, s’obté les següents dades: 

 
T procés 

[ºC] 
T vapor 

(sat) [ºC] 
Tr ∆T [ºC] 

Flux 
[W/m2] 

Calor 
[kW] 

95 120 0,56 25 20.000  209,45 

Taula L.16. Determinació del calor per unitat de superfície. 

Amb les dades anteriors es procedeix a determinar el nombre de tubs i dimensions 

generals tal com està descrit en l’apartat L.3.5. 
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Àrea 
estimada 

[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

Entrada  
sortida 

producte 
[mm] 

10,47  55 370  384  200  

Taula L.17. Determinació de dades dimensionals per el calderi EX-15. 

El calderí de tipus Thermosyphon serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, i la 

carcassa tindrà un espessor de 4,8 mm. 

L.4.4. Calderi EX-18  

Pel dimensionament del calderi EX-18, que fa referència a la torre de destil·lació TD-2, en 

que es destil·la bàsicament una mescla de glicerina i aigua. Degut a què en el fons estarà 

sotmès a una temperatura de 270ºC, s’escalfa mitjançant oli tèrmic a 400ºC i per tant, les 

consideracions de Fair no serveixen per tal de determinar la relació de calor per unitat de 

superfície conservadora. Ara bé, Kern comenta que agafant el següent valor és un disseny 

força conservador: 

T procés 
[ºC] 

T oli 
tèrmic 

[ºC] 

Flux 
[W/m2] 

Calor 
[kW] 

270 400 39700  1.231,92 

Taula L.18. Determinació del calor per unitat de superfície. 

Amb les dades anteriors es procedeix a determinar el nombre de tubs i dimensions 

generals tal com està descrit en l’apartat 3.5. 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

Entrada  
sortida 

producte 
[mm] 

31,03  162 604 618 300  

Taula L.19. Determinació de dades dimensionals per el calderi EX-18. 

El calderí de tipus Thermosyphon serà de construcció en acer inoxidable AISI-321, i la 

carcassa tindrà un espessor de 6,4 mm (un pas més degut a la alta temperatura). 
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L.4.5. Calderi EX-21  

Pel dimensionament del calderi EX-21, que fa referència a la torre de destil·lació TD-3, en 

que es destil·la bàsicament una mescla de glicerina i èster. Degut a què en el fons estarà 

sotmès a una temperatura de 315,6ºC, s’escalfa mitjançant oli tèrmic a 400ºC i per tant, les 

consideracions de Fair no serveixen per tal de determinar la relació de calor per unitat de 

superfície conservadora. Ara bé, s’agafa un valor de calor per unitat de superfície força més 

conservador, respecte als anteriors casos: 

 

T procés 
[ºC] 

T oli 
tèrmic 

[ºC] 

Flux 
[W/m2] 

Calor 
[kW] 

315,6 400 20.000  6,61 

Taula L.20. Determinació del calor per unitat de superfície. 

Amb les dades anteriors es procedeix a determinar el nombre de tubs i dimensions 

generals tal com està descrit en l’apartat 3.5. 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

Entrada  
sortida 

producte 
[mm] 

0,33  2 82 96 40 

Taula L.21. Determinació de dades dimensionals per el calderi EX-21. 

El calderí de tipus Thermosyphon serà de construcció en acer inoxidable AISI-321, i la 

carcassa tindrà un espessor de 6,4 mm (un pas més degut a la alta temperatura). 
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L.5. Dimensionament dels condensadors 

L.5.2. Condensador EX – 6  

Aquest condensador té la finalitat de condensar metanol que s’evapora en el reactor de 

transesterificació R-2 i el retorna un altre cop en el reactor. 

 

Si es considera que el fluid de servei és aigua que prové d’una unitat de refredament que 

dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC; agafant el valor conservador del coeficient global de 

transferència de la taula 2 (vapors orgànics – aigua), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

T cond. 
[ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

700 60 10 30 39,2 6,75 

Taula L.22. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-6. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 15 mm, diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

0,25 0,10 3 66 80 

Taula L.23. Configuració pel  condensador EX-6. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.5.3. Condensador EX – 8  

Aquest condensador té la finalitat de condensar metanol que s’evapora en el reactor de 

transesterificació R-3 i el retorna un altre cop en el reactor. 

 

Pel dimensionament del condensador EX-8 es considera que el fluid de servei és aigua que 

prové d’una unitat de refredament que dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC i agafant el valor 

conservador del coeficient global de transferència de la taula 2 (vapors orgànics – aigua). 
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Llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

T cond. 
[ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

700 60 10 30 39,2 6,75 

Taula L.24. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-8. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 15 mm, diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

0,25 0,10 3 66 80 

Taula L.25. Configuració pel  condensador EX-8. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.5.4. Condensador EX – 10  

Aquest condensador té la finalitat de condensar metanol que s’evapora en la unitat flash   

F-1. 

 

Si es considera que el fluid de servei és aigua que prové d’una unitat de refredament que 

dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC; agafant el valor conservador del coeficient global de 

transferència de la taula 2 (vapors orgànics – aigua), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

T cond. 
[ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

700 60 10 30 39,2 40,08 

Taula L.26. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-10. 
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Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

1,46 0,16 10 171 185 

Taula L.27. Configuració pel  condensador EX-10. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.5.5. Condensador EX – 11  

Aquest condensador té la finalitat de condensar metanol que s’evapora en la unitat 

d’evaporació EV-1. 

 

Si es considera que el fluid de servei és aigua que prové d’una unitat de refredament que 

dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC; agafant el valor conservador del coeficient global de 

transferència de la taula 2 (vapors orgànics – aigua), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

T cond. 
[ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

700 60 10 30 39,2 118,98 

Taula L.28. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-11. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

4,34 0,16 28 272 286 

Taula L.29. Configuració pel  condensador EX-11. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 
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L.5.6. Condensador EX – 14  

Aquest condensador té la finalitat de condensar metanol que prové de la torre de 

destil·lació TD-1. 

 

Si es considera que el fluid de servei és aigua que prové d’una unitat de refredament que 

dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC; agafant el valor conservador del coeficient global de 

transferència de la taula 2 (vapors orgànics – aigua), llavors s’obté la següent taula: 
 

U 
[W/m2·ºC] 

T1 [ºC] T2 [ºC] t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

700 60 25 10 30 21,6 204,17 

Taula L.30. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-14. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

13,48 0,16 86 453 467 

Taula L.31. Configuració pel  condensador EX-14. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 4,8 mm. 

L.5.7. Condensador EX – 17  

Aquest condensador té la finalitat de condensar l’aigua que prové de la torre de destil·lació 

TD-2. Si es considera que el fluid de servei és aigua que prové d’una unitat de refredament 

que dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC; agafant el valor conservador del coeficient global 

de transferència de la taula 2 (vapors aquosos – aigua), llavors s’obté la següent taula: 
 

U 
[W/m2·ºC] 

T1 [ºC] T2 [ºC] t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

1000 100 60 10 30 59,4 1.292,33 

Taula L.32. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-17. 
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Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

21,74 0,16 139 563 577 

Taula L.33. Configuració pel  condensador EX-17. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 4,8 mm. 

L.5.8. Condensador EX – 20  

Aquest condensador té la finalitat de condensar la glicerina que prové de la torre de 

destil·lació TD-3. Excepcionalment, degut a que el vapor sortint de la glicerina és considera 

vapor saturat i es suposa que estarà a 260ºC, no es pot utilitzar l’aigua de refrigeració. Per 

tant, s’utilitzarà el líquid tèrmic Dowtherm pressuritzat a un 1 bar per tal de condensar la 

glicerina. Si es considera que el fluid de servei entra a 30ºC i que quan surt té 120ºC; 

agafant el valor conservador del coeficient global de transferència de la taula 2 (condensats 

al buit – dowtherm), llavors s’obté la següent taula: 
 

U 
[W/m2·ºC] 

T1 [ºC] T2 [ºC] t1 [ºC] t2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

50 260 50 30 120 61,7 47,46 

Taula L.34. Dades inicials pel dimensionament del condensador EX-20. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

15,39 0,16 98 481 495 

Taula L.35.Configuració pel  condensador EX-20. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-321, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 4,8 mm. 
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L.6. Dimensionament dels intercanviadors de calor 

per calefacció 

L.6.2. Intercanviador de calor EX-1 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 1 des de 25ºC fins a 60ºC. 

Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); agafant el 

valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli lleuger), llavors 

s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 25 60 120 76,2 37,11 

Taula L.36. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-1. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

0,81 0,16 6 136 150 

Taula L.37. Configuració pel  condensador EX-1. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.3. Intercanviador de calor EX-2 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 7 des de 57ºC fins a 

100ºC. 

 

Pel dimensionament de l’intercanviador de calor es considera que el fluid de servei és vapor 

d’aigua saturat a 2 bar (120ºC) i un valor promig del coeficient global de transferència de la 

taula L.4 (vapor – oli lleuger).  
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Llavors s’obté la següent taula: 
 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 57,3 100 120 37,4 47,39 

Taula L.38. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-2. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

2,11 0,16 14 199 213 

Taula L.39. Configuració pel  condensador EX-2. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.4. Intercanviador de calor EX-3 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 8 des de 100ºC fins a 

109,16ºC. Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); 

agafant el valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli 

lleuger), llavors s’obté la següent taula: 
 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 100 109,16 120 15,0 10,11 

Taula L.40. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-3. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 
 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

1,13 0,16 8 154 168 

Taula L.41. Configuració pel  condensador EX-3. 
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El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.5. Intercanviador de calor EX-5 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 12 des de 25ºC fins a 

60ºC. Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); 

agafant el valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli 

lleuger), llavors s’obté la següent taula: 
 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 25 60 120 76,2 71,87 

Taula L.42. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-5. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 
 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

1,57 0,16 10 178 192 

Taula L.43. Configuració pel  condensador EX-5. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.6. Intercanviador de calor EX-7 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 20 des de 25ºC fins a 

60ºC. Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); 

agafant el valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli 

lleuger), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 25 60 120 76,2 63,32 

Taula L.44. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-7. 
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Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

1,39 0,16 9 163 177 

Taula L.45. Configuració pel  condensador EX-7. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.7. Intercanviador de calor EX-12 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 34 des de 60ºC fins a 

78,6ºC. Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); 

agafant el valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli 

lleuger), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 60 77,3 120 50,1 17,80 

Taula L.46. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-12. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

0,58 0,16 4 113 127 

Taula L.47. Configuració pel  condensador EX-12. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 
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L.6.8. Intercanviador de calor EX-13 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 40 des de 60ºC fins a 

84,5ºC. Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); 

agafant el valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli 

lleuger), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 60 84,5 120 46,7 73,04 

Taula L.48. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-13. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

2,61 0,16 17 217 231 

Taula L.49. Configuració pel  condensador EX-13. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.9. Intercanviador de calor EX-16 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 43 des de 95ºC fins a 

100ºC. Si es considera que el fluid de servei és vapor d’aigua saturat a 2 bar (120ºC); 

agafant el valor promig del coeficient global de transferència de la taula L.4 (vapor – oli 

lleuger), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] Tsat [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

600 95 100 120 22,4 12,62 

Taula L.50. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-16. 
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Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 16 mm i diàmetre exterior 

20 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

0,94 0,12 8 103 117 

Taula L.51. Configuració pel  condensador EX-16. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 

L.6.10. Intercanviador de calor EX-19 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de escalfar la corrent 45 des de 270ºC fins a 

278,8ºC. Si es considera que el fluid de servei és downtherm a 400ºC; agafant el valor 

conservador del coeficient global de transferència de la taula L.4 (downtherm – oli pesants), 

llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] T1 [ºC] T2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

50 270 278,8 350 400 99,2 1,64 

Taula L.52. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-19. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 16 mm i diàmetre exterior 

20 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

0,33 0,10 4 75 89 

Taula L.53. Configuració pel  condensador EX-19. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-321, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 
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L.7. Dimensionament dels intercanviadors de calor 

per refrigeració 

L.7.2. Intercanviador de calor EX-4 

Aquest intercanviador de calor té la finalitat de refredar la corrent 9 des de 75ºC fins a 60ºC. 

Si es considera que el fluid de servei és aigua que prové d’una unitat de refredament que 

dóna 10ºC i que quan surt té 30ºC; agafant el valor conservador del coeficient global de 

transferència de la taula L.5 (olis lleugers – aigua), llavors s’obté la següent taula: 

 

U 
[W/m2·ºC] 

t1 [ºC] t2 [ºC] T1 [ºC] T2 [ºC] ∆Tlm [ºC] QR [kW] 

30 75 60 30 10 47,5 15,28 

Taula L.54. Dades inicials pel dimensionament del intercanviador de calor EX-4. 

Si es considera que els tubs interiors seran de diàmetre interior 25 mm i diàmetre exterior 

30 mm i longitud de 2 m, llavors s’obté la següent configuració: 

 

Àrea 
estimada 

[m2] 

Àrea  
1 tub 
[m2] 

Nombre 
de tubs 

Ø ocupen 
tubs 
[mm] 

Ø interior 
carcassa 

[mm] 

1,07 0,16 7 145 159 

Taula L.55. Configuració pel  condensador EX-4. 

El condensador serà de construcció en acer inoxidable AISI-304, tant en tubs com en 

carcassa. L’espessor de la carcassa serà de 3,2 mm. 
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M.1. Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

uD m/s Velocitat terminal de la fase dispersa 

uC m/s Velocitat terminal de la fase continua 

Ainterfase m2 Àrea de l’interfase entre capes 

Qi m3/h Cabal volumètric d’una fase “i” 

g m/s2 Acceleració de la gravetat 

di m Diàmetre de la partícula en una determinada fase “i” 

µ Pa·s Viscositat dinàmica 

X - Paràmetre de distribució de la fase dispersa i continua 

HD m Altura de la banda de gotes disperses 

L m Longitud total del decantador 

I m Diàmetre de l’interfase 

D m Diàmetre del decantador 

V m3 Volum del decantador 

t s Temps de residència en la banda de dispersió 
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M.2. Decantador D-1 

M.2.2. Introducció 

En aquest annex es present es dimensionarà el decantador D-1. Aquesta unitat és la que 

s’encarrega fer recollir els productes que arriben de les corrents 10, 30, 33 i 35; i després 

s’encarrega de separar els àcids grassos lliures respecte els altres productes. 

Es considera que l’èster present en el contingut final està dissolt en la glicerina i aquesta en 

l’aigua i per tant, no intervé en el procés de decantació. 

 

M.2.3. Dimensionament del decantador D-1 

Es dimensiona el decantador tenint en compte que la velocitat de la fase continua ha de ser 

inferior a la velocitat de sedimentació de les gotes de la fase dispersa, utilitzant les dades 

de l’annex D (balanç de matèria) i l’annex B (propietats dels productes). 

erfase

CD
A

Q
uu

int

=>   (M.1) 

Primerament, és necessari conèixer quina és la fase dispersa, per conèixer el seu 

comportament. Per això es farà servir la correlació de Selker i Sleicher. Per fer servir 

aquesta correlació és necessari obtenir les composicions del decantador D-1, i suposar que 

la fase lleugera serà explosivament l’àcid gras lliure. 

 

Producte Q [kg/h] %  wt ρ [kg/m
3
] 

Cabal 

[m
3
/h] 

µ [mPa·s] 

[H2O] 2.061,32 71,99 982  2,10 0,47 

[G] 168,50 5,88 1.236 0,14 92,22 

[E] 15,92 0,56 805 0,02  2,38 

[MeOH] 608,97 21,27 753 0,81  0,34 

[NaCl] 8,59  0,30 2.700 0,00  10,00 

Total 2.863,30 100,00 933 3,07  0,50 

Taula M.1. Propietats de la fase pesant del decantador D-1. 
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Producte Q [kg/h] %  wt ρ [kg/m
3
] 

Cabal 

[m
3
/h] 

µ [mPa·s] 

[FFA] 16,28  100,00 847 0,0192 9,80 

Total 16,28 100,00 847 0,0192 9,80 

Taula M.2. Propietats de la fase lleugera del decantador D-1. 

Aplicant la correlació de Selker i Sleicher [1]: 

0148,0
50,0·933

80,9·847
·

07,3

0192,0

·

·
·

3,03,0

=







=








=

PP

llll

pesat

lleuger

Q

Q
X

µρ
µρ

 

Al ser X menor a 3,3 sempre la fase lleugera estarà dispersa [2]. 

A continuació, es calcula la velocitat de sedimentació de les gotes (uD) a partir de l’equació 

que deriva d’aplicar l’equació d’arrossegament de Newton a la llei Stokes. Així, s’assumeix 

que la fase continua és un líquid inactiu, que les gotes són esfèriques sense deformació o 

circulació interna i que es mouen en flux laminar. Per tant, aplicant la següent expressió 

s’obté: 

( )
continua

continuadispersadispersa

D

dg
u

µ

ρρ

·18

··
2 −

=   (M.1) 

Suposant un diàmetre de partícula de 150 µm i aplicant l’expressió (M.1), es té: 

( ) ( )
smuD /10·12,2

1000

5,0
·18

933847·10·150·81,9 3

26

−
−

−=










−
=  

El signe negatiu significa que les gotes de la fase dispersa pugen cap a munt de la fase 

continua. Pels càlculs dimensionals, es considera aquest valor positiu. 

Amb les dades presentades ja es pot realitzar el dimensionament del decantador. Aquest 

serà cilíndric i horitzontal, per raons econòmiques. El material de construcció escollit serà 

acer inoxidable AISI-304, amb un gruix de 4 mm. 
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Figura M.3. Dimensions generals del decantador. 

S’assumeixen vàries relacions per concretar el dimensionat [3]: 

• La posició de la interfase ha de ser tal que la banda de les gotes que s’acumulen en 

la interfase a l’espera d’unir-se. Així, es recomana considerar l’altura de la banda de 

gotes disperses (HD) d’un 10% de l’altura del decantador. 

DH D %·10=   (M.2) 

• La longitud total del decantador serà 2 vegades major al diàmetre del decantador. 

DL ·2=   (M.3) 

• El diàmetre de l’interfase (I) serà el 80% del diàmetre del decantador.  

DI %·80=   (M.4) 

Així, es troba l’àrea de la interfase necessària per dur a terme la separació de les fases. A 

partir de l’àrea necessària es troben les següents dimensions: 

3

intint

10·12,2
3600

05,3

−<









==
erfaseerfase

C
AA

Q
u  (M.5) 

2

int 40,0 mA erfase >  
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2

int ·6,1·2··8,0· DDDLIA erfase ===   (M.6) 

A partir de l’expressió (Eq.5) i (Eq.6), es troben les dimensions generals: 

mD 50,0=  

mL 00,1=  

322
20,000,1·50,0·

4
··

4
mLDV =







=






=
ππ

 

mDH D 05,050,0·1,0·1,0 ===  

Finalment, es comprova el temps de residència de les gotes en la banda de dispersió: 

s
u

H
t

D

D 24
10·12,2

05,0
3
===

−
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N.1. Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

ut m/s Velocitat de sedimentació de les partícules líquides 

ρL kg/m3 Densitat de la corrent líquida 

ΡV kg/m3 Densitat de la corrent vapor 

DV m Diàmetre mínim del separador 

VV kg/s Cabal màxim de vapor 

hV m Altura del líquid dins el separador 

Vliquid m3 Volum del líquid dins el separador 

A m2 Àrea transversal de la columna 

PC Pa Pressió de vinclament 

E N/mm2 Mòdul d’elasticitat 

RS mm Radi major d’un fons decimal 

Pe Pa Pressió externa a la que està sotmès un recipient 

KC - Constant de vinclament 

TP K Temperatura de procés 

Fr N/m Càrrega sotmesa els anells de reforç 

Ir m4 Segon moment d’inèrcia 
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N.2. Introducció 

En aquest annex es presenten el dimensionament de les unitats de separació vapor – 

líquid. 

Les unitats implicades en aquest apartat són: 

• Unitat flash F-1 és la unitat destinada a la separació de l’aigua formada en el reactor 

d’esterificació de la corrent d’oli usat. 

• Unitat flash F-2 és la unitat destinada a la separació de d’aigua residual que s’ha  

afegit en el procés de neteja del biodiesel. 

• Evaporador EV-1 és la unitat destinada a la separació del metanol utilitzat en el 

procés de transesterificació de la corrent de biodiesel. 

Les dues primeres unitats, consisteix en realitzar una separació dels components més 

volàtils de la mescla mitjançant una destil·lació sobtada. Bàsicament, consisteix en 

elevar la corrent d’entrada fins a una determinada temperatura i després passar-lo per 

una vàlvula d’expansió i finalment enviar-ho a un dipòsit. En arribar al dipòsit llavors, es 

produeix una evaporació parcial de la corrent d’alimentació. 

 

Figura N.1. Esquema d’una unitat flash [1]. 
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Tal com mostra la figura anterior, una unitat flash es composa dels següents elements: 

• Un dipòsit on en el seu interior es realitzarà la destil·lació sobtada. 

• Una malla de separació de partícules, que fa que millori el rendiment de la 

separació. Normalment, quan la densitat nominal de la corrent de vapor sortint és 

de 150 Kg/m3, es sol utilitzar malles d’acer inoxidable fins 100 mm d’espessor. 

• Un distribuïdor que fa que la corrent d’alimentació es distribueixi en tota l’àrea 

transversal del separador i per tant, millor l’eficiència del separador. 

• Una vàlvula modular d’expansió tèrmica que expandeix la corrent d’alimentació. 

• Una vàlvula modular pel control de nivell de líquid, i sincronitzada amb un sensor 

per la determinació del nivell de líquid, que serveix per regular la capacitat del 

separador. 

Quan es requereix aportar a la corrent de sortida grans quantitats d’energia tèrmica, és 

millor utilitzar un evaporador. 

El funcionament del evaporador canvia respecte a les unitats flash. La corrent d’alimentació 

arriba directament al evaporador i mitjançant un calderí de Thermosyphon s’escalfa el 

producte, fent evaporar el producte més volàtil. 

Una particularitat que tenen en comú entre les unitats flash i l’evaporador proposat és que 

la corrent sortint de vapor com la corrent sortint de líquid estan en equilibri. 

Els intercanviadors de calor i el calderí necessari per aquestes unitats, s’han dimensionat 

en un altre annex. 
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N.3. Procediment 

N.3.2. Disseny dels separadors vapor – líquid  

Pel disseny de les unitats flash i l’evaporador d’aquest estudi, s’aplica el procés descrit pel 

Coulson [2]: 

• Primerament es calcula la velocitat de sedimentació de les partícules de líquid, 

segons la següent expressió: 

2/1

·07,0 






 −
=

V

VL

tu ρ
ρρ

  (N.1) 

Si una malla de separació no és utilitzada, el valor de ut obtingut de l’anterior 

expressió s’ha de multiplica per un factor de 0,15 per donar un marge de seguretat i 

permetre el flux amb sobretensions. 

• Selecció de la posició de funcionament, vertical o horitzontal. En aquest estudi és 

realitzar en posició vertical. 

• Les dimensions del separador vertical han de ser com a mínim els que mostra la 

figura: 

 

Figura N.2. Dimensions generals d’un separador vertical [2]. 
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El diàmetre del dipòsit ha de ser el suficient gran per reduir la velocitat del vapor fins 

que les partícules comencin a sedimentar. El diàmetre mínim permès ve donat per la 

següent expressió: 









=

s

V
V

u

V
D

·

·4

π
  (N.2) 

• Consideració d’un temps de resistència del líquid dins el separador de 10 minuts per 

garantir un funcionament suau. 

• L’alçada del líquid ve donada per la següent expressió: 

A

V
h

liquid

V =   (N.3) 

N.3.3. Dimensionament mecànic de recipients a pressió 

externa 

Pel cas de la torre de destil·lació TD-3, es procedirà a realitzar el buit dins la columna per tal 

de baixar la temperatura d’ebullició de les mescles implicades. 

Per tant, pel dimensionament s’aplicaran les següents expressions [3]: 

• Espessor del cos cilíndric: 

3

··2,2 







=

C

C
D

e
EP   (N.4) 

• Espessor de fons toriesfèrics: 









=

E

P
Re e

S ··4   (N.5) 

Ara bé, degut a què hi ha una sèrie d’anell de suport dels plats, aquests fan d’anells de 

reforç i per tant, el valor obtingut de l’espessor de l’expressió (N.5), pot ser menor. Llavors, 

s’introdueix un coeficient de col·lapse, KC: 

3

·· 







=

C

CC
D

e
EKP   (N.6) 
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El valor del coeficient de col·lapse, KC, es calcula a través de la següent figura: 

 

Figura N.3. Gràfic per la determinació del valor KC. 

Degut a què les expressions anteriors depenen del mòdul d’elasticitat o de Young, E, 

aquest varia amb la temperatura.  

Si es considera que els materials de construcció de la columna serà acer inoxidable, llavors 

la següent expressió dóna la variació del mòdul d’elasticitat en funció la temperatura de 

procés [4]: 

( )1·10·9,15·10·5,37·10·8,11·10·2,17·10·1,2
525394125 ++−+−= −−−−

pppp TTTTE   (N.7) 
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N.4. Dimensionament per la unitat flash F-1 

N.4.2. Dimensionament hidràulic 

Aquesta unitat treballa a una temperatura de 60 ºC i les corrents de sortida implicades són 

les corrents 9 i 10 (annex D). Les propietats d’aquestes corrents són: 

 

Fase líquida (corrent 9) 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% wt ρ [kg/m3] 

TG 1609,85 92,63 888 

E 125,21 7,20 805 

FFA 2,86 0,16 847 

Total 1737,92 100,00 881 

Taula N.4. Composició i densitat de la corrent 9. 

 

Fase vapor (corrent 10) 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% wt ρ [kg/m3] 

H2O 7,87 7,11 0,1285 

E 3,22 2,91 0,1285 

CH3OH 99,63 89,98 1,0811 

Total 110,72 100,00 0,9856 

Taula N.5. Composició i densitat de la corrent 10. 

A partir de les dades anterior, s’obté la velocitat de sedimentació aplicant, l’expressió      

(N.1): 

smu
V

VL

t /09,2
99,0

99,0881
·07,0·07,0

2/12/1

=






 −
=







 −
=

ρ
ρρ
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Considerant, que no hi haurà malla de separació, llavors la velocitat terminal es multiplicarà 

per un factor de 0,15. Llavors, aplicant l’expressió (Eq.2) s’obté el diàmetre mínim del 

separador: 

m
u

V
D

s

V
V 35,0

09,2·15,0·

3600

78,109
·4

·

·4
=



















=







=

ππ
 

Suposant un temps de residència de 10 minuts, s’obté el volum de líquid retingut: 

3
33,060·10·

3600·881

32,1723
mVliquid =







=  

Llavors l’alçada del líquid ve donada per: 

m
A

V
h

liquid

V 35,3

35,0·
4

33,0

2

=









==

π
 

Llavors, tal com mostra la figura 2, per obtenir l’estimació de l’alçada global s’ha de sumar 2 

metres al valor de l’altura del líquid. Per tant, l’alçada del separador serà de 5,35 metres. 

Ara bé, si es realitza una simulació amb diferents valors de diàmetres superior al mínim i 

mantenim el criteri de 10 minuts de temps de residència pel líquid s’obté: 

 

Dv [m] hv [m] H [m] 

0,35 3,35 5,35 

0,4 2,59 4,59 

0,5 1,66 2,66 

Taula N.6. Resultat de la simulació. 

Finalment, s’escollirà el separador amb un diàmetre de 0,5 m, degut a què el separador F-2 

també tindrà el mateix diàmetre. L’alçada del separador serà finalment de 3 m. 
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N.4.3. Dimensionament mecànic 

La unitat flash F-1 es fabricarà amb acer inoxidable AISI-304. A més a més, cal considerar 

que aquesta unitat treballarà al buit a -0,38 bar (290 mmHg), ja que a separa l’aigua de la 

corrent principal a 75ºC. Per tant, es dissenyarà per -1 bar. Les condicions de disseny de la 

unitat flash F-1 són: 

 

T disseny [ºC] 75  

Pe treball / disseny [Pa] 101.325 

Material 
acer inoxidable  

AISI-304 

Módul d'elasticitat, E [N/mm2] 209.360  

Ø columna [mm] 500  

Taula N.7. Condicions de disseny per la unitat flash F-1. 

• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric sense anell de reforç, segons 

l’expressió (N.4): 

mm
E

P
De C 02,3

10·209360·2,2

101325
·500

·2,2
·

3/1

6

3/1

0 =







=








=  

mmeee corrossiócalculattotal 02,5202,3 =+=+=  

• Dimensionament de l’espessor del fons decimal, segons l’expressió (N.5): 

mm
E

P
Re e

S 39,1
10·209360

101325
·500·4··4

6
=







=







=  

mmeee corrossiócalculattotal 39,3239,1 =+=+=  
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Abans de donar un espessor definitiu pel cos cilíndric i els fondos decimals, es farà l’estudi 

de l’espessor amb els anells de suport dels plats, ja que fan un efecte de anells de reforços. 

• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric amb anell de reforç, suposant les 

següents dimensions d’anells: 

 

Espessor anell [mm] 8 

Longitud anell [mm] 25 

Segon moment inèrcia 
anells, Ir' [m4] 

1,04·10-8 

Taula N.8. Dimensions y propietats dels anells de suport. 

La càrrega que està sotmès cada anell ve donat per: 

N/m50662,55,0·101325· === ter lPF  

Agafant el mòdul d’elasticitat de l’acer inoxidable a 75ºC com a  209360 N/mm2, i usant un 

factor de seguretat de 6, el segon moment d’inèrcia de l’anell per evitar vinclament ve 

donat per: 

3

··24
·6

C

r
r

D

IE
F =   (N.8) 

3

6

5,0

·10·209360·24
5,50662·6 rI=  

49
10·56,7 mI r

−=  

Com es veu, el moment d’inèrcia mínim que provoca el vinclament és menor al moment 

d’inèrcia dels anells. Per tant, els suports dels plats de la torre de destil·lació actuen com a 

anells de reforç. 

Llavors, s’ha de comprovar l’efecte d’aquests anells amb la pressió de vinclament. 

00,1
5,0

5,0'
==

CD

L
 

100
005,0

5,0
==

e

DC  
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Amb els dos paràmetres anteriors, es consulta la figura N.3, donant un valor de KC de 30. 

Llavors la pressió necessària per provocar el vinclament, aplicant l’expressió (N.6) és de: 

Pa
D

e
EKP

C

CC

6

3

6

3

10·28,6
500

5
·10·209360·30·· =







=







=  

Llavors, el coeficient de seguretat que dóna és de: 

99,61
10·01,1

10·28,6
5

6

==S  

En resum i per temes constructius, la columna de la torre de destil·lació tindrà un espessor 

de 5 mm tant en el cos cilíndric com en els fondos decimals. 

Dins el cos cilíndric hi haurà un conjunt d’anells pel suport els plats, fent un total de 8 anells. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, amb una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de 

pintura epoxy color crema RAL-1013. 

 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-80 per sortida de vapor. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per corrent d’alimentació. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per instal·lar un transmissor de nivell. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida. 
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N.5. Dimensionament per la unitat flash F-2 

N.5.2. Dimensionament hidràulic 

Aquesta unitat treballa a una temperatura de 60 ºC i les corrents de sortida implicades són 

les corrents 36 i 37 (annex D). Les propietats d’aquestes corrents són: 

 

Fase líquida (corrent 36) 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% wt ρ [kg/m3] 

TG 2,50 0,15% 888 

DG 1,70 0,10% 888 

MG 0,36 0,02% 888 

E 1.662,44 99,73% 805 

Total 1.667,00 100,00% 805 

Taula N.9. Composició i densitat de la corrent 36. 

 

Fase vapor (corrent 37) 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% wt ρ [kg/m3] 

H2O 20,57 29,72% 0,13 

E 48,65 70,28% 0,13 

Total 69,22 100,00% 0,13 

Taula N.10. Composició i densitat de la corrent 37. 

A partir de les dades anterior, s’obté la velocitat de sedimentació aplicant, l’expressió      

(N.1): 

smu
V

VL

t /54,5
13,0

13,0806
·07,0·07,0

2/12/1

=






 −
=







 −
=

ρ
ρρ
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Considerant, que no hi haurà malla de separació, llavors la velocitat terminal es multiplicarà 

per un factor de 0,15. Llavors, aplicant l’expressió (N.2) s’obté el diàmetre mínim del 

separador: 

m
u

V
D

s

V
V 17,0

54,5·15,0·

3600

64,68
·4

·

·4
=



















=







=

ππ
 

Suposant un temps de residència de 10 minuts, s’obté el volum de líquid retingut: 

3
34,060·10·

3600·806

1667
mVliquid =







=  

Llavors l’alçada del líquid ve donada per: 

m
A

V
h

liquid

V 15

17,0·
4

34,0

2

=









==

π
 

Llavors, tal com mostra la figura 2, per obtenir l’estimació de l’alçada global s’ha de sumar 2 

metres al valor de l’altura del líquid. Per tant, l’alçada del separador serà de 17 metres. 

Aquest valor surt força elevat i per tant, s’ha de reduir. 

Ara bé, si es realitza una simulació amb diferents valors de diàmetres superior al mínim i 

mantenim el criteri de 10 minuts de temps de residència pel líquid s’obté: 

 

Dv hv H 

0,17 15,00 17,00 

0,4 4,88 6,88 

0,5 1,76 3,76 

Taula N.11. Resultat de la simulació. 

Finalment, s’escollirà el separador amb un diàmetre de 0,5 m, degut a què el separador F-2 

també tindrà el mateix diàmetre. L’alçada del separador es considera que serà de 4 m. 
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N.5.3. Dimensionament mecànic 

La unitat flash F-2 es fabricarà amb acer inoxidable AISI-304. A més a més, cal considerar 

que aquesta unitat treballarà al buit a -0,20 bar (150 mmHg), ja que a separa l’aigua de la 

corrent principal a 60ºC. Per tant, es dissenyarà per -1 bar. Les condicions de disseny de la 

unitat flash F-2 són: 

 

T disseny [ºC] 60 

Pe treball / disseny [Pa] 101.325 

Material 
acer inoxidable  

AISI-304 

Módul d'elasticitat, E, [N/mm2] 209.884 

Ø columna [mm] 500 

Taula N.12. Condicions de disseny per la unitat flash F-2. 

• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric sense anell de reforç, segons 

l’expressió (N.4): 

mm
E

P
De C 02,3

10·209884·2,2

101325
·500

·2,2
·

3/1

6

3/1

0 =







=








=  

mmeee corrossiócalculattotal 02,5202,3 =+=+=  

• Dimensionament de l’espessor del fons decimal, segons l’expressió (N.5): 

mm
E

P
Re e

S 39,1
10·209884

101325
·500·4··4

6
=







=







=  

mmeee corrossiócalculattotal 39,3239,1 =+=+=  

Abans de donar un espessor definitiu pel cos cilíndric i els fondos decimals, es farà l’estudi 

de l’espessor amb els anells de suport dels plats, ja que fan un efecte de anells de reforços. 
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• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric amb anell de reforç, suposant les 

següents dimensions d’anells: 

 

Espessor anell [mm] 8 

Longitud anell [mm] 25 

Segon moment inèrcia 
anells, Ir' [m4] 

1,04·10-8 

Taula N.13. Dimensions y propietats dels anells de suport. 

La càrrega que està sotmès cada anell ve donat per: 

N/m50662,55,0·101325· === ter lPF  

Agafant el mòdul d’elasticitat de l’acer inoxidable a 60ºC com a  209884 N/mm2, i usant un 

factor de seguretat de 6, el segon moment d’inèrcia de l’anell per evitar vinclament ve 

donat per: 

3

··24
·6

C

r
r

D

IE
F =   (N.8) 

3

6

5,0

·10·209884·24
5,50662·6 rI=  

49
10·54,7 mI r

−=  

Com es veu, el moment d’inèrcia mínim que provoca el vinclament és menor al moment 

d’inèrcia dels anells. Per tant, els suports dels plats de la torre de destil·lació actuen com a 

anells de reforç. 

Llavors, s’ha de comprovar l’efecte d’aquests anells amb la pressió de vinclament. 

00,1
5,0

5,0'
==

CD

L
 

100
005,0

5,0
==

e

DC  
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Amb els dos paràmetres anteriors, es consulta la figura N.3, donant un valor de KC de 30. 

Llavors la pressió necessària per provocar el vinclament, aplicant l’expressió (N.6) és de: 

Pa
D

e
EKP

C

CC

6

3

6

3

10·30,6
500

5
·10·209884·30·· =







=







=  

Llavors, el coeficient de seguretat que dóna és de: 

14,62
10·01,1

10·30,6
5

6

==S  

En resum i per temes constructius, la columna de la torre de destil·lació tindrà un espessor 

de 5 mm tant en el cos cilíndric com en els fondos decimals. 

Dins el cos cilíndric hi haurà un conjunt d’anells pel suport els plats, fent un total de 8 anells. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, amb una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de 

pintura epoxy color crema RAL-1013. 

 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida de vapor. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per corrent d’alimentació. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per instal·lar un transmissor de nivell. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida. 
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N.6. Dimensionament per l’evaporador EV-1 

N.6.2. Dimensionament hidràulic 

Aquesta unitat treballa a una temperatura de 60 ºC i les corrents de sortida implicades són 

les corrents 29 i 30 (annex D). Les propietats d’aquestes corrents són: 

 

Fase líquida (corrent 29) 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% wt ρ [kg/m3] 

TG 9,84 0,56% 888 

DG 7,07 0,40% 888 

MG 1,79 0,10% 888 

G 22,72 1,30% 1236 

E 1.711,09 97,64% 805 

Total 1.56,44 100,00% 809 

Taula N.14. Composició i densitat de la corrent 29. 

 

Fase vapor (corrent 30) 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

% wt ρ [kg/m3] 

H2O 4,74 1,30% 0,13 

G 0,72 0,20% - - - - 

E 6,08 1,66% 0,13 

CH3OH 353,72 96,84% 1,08 

Total 365,26 100,00% 1,05 

Taula N.15. Composició i densitat de la corrent 30. 
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A partir de les dades anterior, s’obté la velocitat de sedimentació aplicant, l’expressió      

(N.1): 

smu
V

VL

t /94,1
05,1

05,1809
·07,0·07,0

2/12/1

=






 −
=







 −
=

ρ
ρρ

 

Considerant, que no hi haurà malla de separació, llavors la velocitat terminal es multiplicarà 

per un factor de 0,15. Llavors, aplicant l’expressió (N.2) s’obté el diàmetre mínim del 

separador: 

m
u

V
D

s

V
V 66,0

94,1·15,0·

3600

19,362
·4

·

·4
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=
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Suposant un temps de residència de 10 minuts, s’obté el volum de líquid retingut: 

3
36,060·10·

3600·809

78,1737
mVliquid =







=  

Llavors l’alçada del líquid ve donada per: 

m
A

V
h

liquid

V 1

66,0·
4

36,0

2

=









==

π
 

Llavors, tal com mostra la figura N.2, per obtenir l’estimació de l’alçada global s’ha de 

sumar 2 metres al valor de l’altura del líquid. Per tant, l’alçada del separador serà de 3 

metres.  
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N.6.3. Dimensionament mecànic 

L’evaporador EV-1 es fabricarà amb acer inoxidable AISI-304. A més a més, cal considerar 

que aquesta unitat treballarà al buit a -0,20 bar (150 mmHg), ja que a separa l’aigua de la 

corrent principal a 60ºC. Per tant, es dissenyarà per -1 bar. Les condicions de disseny del 

evaporador EV-1 són: 

 

T disseny [ºC] 60 

Pe treball / disseny [Pa] 101.325 

Material 
acer inoxidable  

AISI-304 

Módul d'elasticitat, E, [N/mm2] 209.884 

Ø columna [mm] 660 

Taula N.16. Condicions de disseny per l’evaporador EV-1 . 

• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric sense anell de reforç, segons 

l’expressió (Eq.4): 

mm
E

P
De C 98,3

10·209884·2,2

101325
·660

·2,2
·

3/1

6

3/1

0 =







=








=  

mmeee corrossiócalculattotal 98,5298,3 =+=+=  

• Dimensionament de l’espessor del fons decimal, segons l’expressió (N.5): 

mm
E

P
Re e

S 83,1
10·209884

101325
·660·4··4

6
=







=







=  

mmeee corrossiócalculattotal 83,3283,1 =+=+=  

Abans de donar un espessor definitiu pel cos cilíndric i els fondos decimals, es farà l’estudi 

de l’espessor amb els anells de suport dels plats, ja que fan un efecte de anells de reforços. 
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• Dimensionament de l’espessor del cos cilíndric amb anell de reforç, suposant les 

següents dimensions d’anells: 

 

Espessor anell [mm] 10 

Longitud anell [mm] 30 

Segon moment inèrcia 
anells, Ir' [m4] 

2,25·10-8  

Taula N.17. Dimensions y propietats dels anells de suport. 

La càrrega que està sotmès cada anell ve donat per: 

N/m50662,55,0·101325· === ter lPF  

Agafant el mòdul d’elasticitat de l’acer inoxidable a 60ºC com a  209884 N/mm2, i usant un 

factor de seguretat de 6, el segon moment d’inèrcia de l’anell per evitar vinclament ve 

donat per: 

3

··24
·6

C

r
r

D

IE
F =   (N.8) 

3

6

66,0

·10·209884·24
5,50662·6 rI=  

48
10·73,1 mI r

−=  

Com es veu, el moment d’inèrcia mínim que provoca el vinclament és menor al moment 

d’inèrcia dels anells. Per tant, els suports dels plats de la torre de destil·lació actuen com a 

anells de reforç. 

Llavors, s’ha de comprovar l’efecte d’aquests anells amb la pressió de vinclament. 

76,0
66,0

5,0'
==

CD

L
 

110
006,0

66,0
==

e

DC  
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Amb els dos paràmetres anteriors, es consulta la figura 3, donant un valor de KC de 40. 

Llavors la pressió necessària per provocar el vinclament, aplicant l’expressió (N.6) és de: 

Pa
D

e
EKP

C

CC

6

3

6

3

10·30,6
660

6
·10·209884·30·· =







=







=  

Llavors, el coeficient de seguretat que dóna és de: 

25,62
10·01,1

10·30,6
5

6

==S  

En resum i per temes constructius, la columna de la torre de destil·lació tindrà un espessor 

de 6 mm tant en el cos cilíndric com en els fondos decimals. 

Dins el cos cilíndric hi haurà un conjunt d’anells pel suport els plats, fent un total de 6 anells. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, amb una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de 

pintura epoxy color crema RAL-1013. 

 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-65 per sortida de vapor. 

 

Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per corrent d’alimentació. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per l’entrada del corrent del calderi. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per instal·lar un transmissor de nivell. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per sortida. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per la sortida del corrent del calderi. 
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O.1. Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

Re - Nombre de Reynolds 

SM
n  - Nombre d’elements de mescla 

element
L  m Longitud d’un element de mescla 

total
L  m Longitud total del mesclador estàtic 

P∆  Pa Pèrdua de càrrega en un mesclador estàtic 

Ne - Nombre de potència 

V&  m
3
/s Cabal volumètric  

ρ  kg/m
3 

Densitat 

u m/s Velocitat del fluid 

t s Temps de residència dins el mesclador estàtic 

D m Diàmetre de la tuberia  
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O.2. Introducció 

En aquest annex es presenten la selecció i dimensionament dels mescladors estàtics de la 

planta. 

Un mesclador estàtic és un aparell per aconseguir la mescla de dos fluids. EN general, els 

fluids són líquids, però ara ve, els mescladors estàtics també s’utilitzen per mesclar corrents 

de gas, dispersar un gas en el líquid, o dispersar líquids immiscibles entre si. 

El dispositiu consta d’uns elements de barreja continguts en una carcassa cilíndrica. Les 

grandàries d’aquests elements poden variar des de 6 mm a 6 metres de diàmetre. Els 

elements de barreja del mesclador estàtic consisteixen en una sèrie de plaques 

desviadores que estan construïdes de metall o plàstic. Els materials típicament emprats en 

la construcció dels components del mesclador estàtic són acer inoxidable, polipropilè, tefló, 

“kynar” i poliacetal. 

El disseny general del sistema incorpora un mètode per a la introducció de dos corrents de 

líquids en el mesclador estàtic. Mentre els corrents travessen el mesclador, les plaques 

desviadores romanen en repòs, però mouen i barregen contínuament els fluids. La barreja 

completa depèn de moltes variables, incloent les propietats del fluid, el diàmetre del tub 

intern, nombre d’elements mescladors i del seu disseny. 

Els avantatges dels mescladors estàtics són [1]: 

• No hi parts mòbils. 

• Poc o nul manteniment. 

• Requeriment d’espai petit. 

• Disponible en diversos materials. 

• Mescla aconseguida en trams curts. 

• Mínima possibilitat de taponament.  

• Temps de residència curts. 

• Rendible econòmicament. 

 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 5 

 

Hi ha un total de 4 mescladors estàtics distribuïts en la planta: 

• Mesclador M-1: destinat a la mescla de l’oli usat (corrent 4) i metanol (corrent 6) 

abans d’entrar al reactor d’esterificació. 

• Mesclador M-2: destinat a la neutralització de la mescla de biodiesel i metòxid de 

sodi (corrent 25) amb àcid clorhídric (corrent 37). 

• Mesclador M-3: destinat a la neutralització de la mescla de biodiesel i metòxid de 

sodi (corrent 26) amb àcid clorhídric (corrent 38). 

• Mesclador M-4: destinat a la incorporació de additius en la corrent final de biodiesel. 

El mesclador M-4 quedà exclòs d’aquest treball, ja que forma part de la instal·lació 

d’additius de planta. 

Els mescladors utilitzats són de la marca Sulzer model SMX, ja què el flux de treball sempre 

serà en règim laminar. 

Els elements de mescla d’aquest tipus de mesclador consta d’un conjunt d’elements 

creuats (creus). Aquesta configuració permet tenir un alt grau de mesclat. 

 

Figura O.1. Element de mescla per un Sulzer SMX (2, 3, 8, 90º) [2]. 

Els elements de mescla Sulzer SMX (n, NP, NX, θ) venen definits pels següents paràmetres 

[3]: 

• n: nombre de creus al llarg de l’alçada. 
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• NP: nombre de barres paral·leles al llarg de la longitud. 

• NX: nombre de barres creuades al llarg de l’amplada. 

• θ: angle de rotació del següent element de mesclat consecutiu al anterior. 

El model estàndard Sulzer SMX és el (2, 3, 8, 90º), que és el model utilitzat en el present 

projecte. 

La següent figura mostra el muntatge d’un mesclador estàtic de 4 elements de mescla. Es 

pot comprovar que el següent element de mescla consecutiu té una rotació de 90º respecte 

al seu element anterior.  

 

Figura O.2. Mesclador estàtic de 4 elements Sulzer SMX [4]. 
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O.3. Procediment 

Un cop seleccionat el model Sulzer SMX (2, 3, 8, 90º), i coneixen les propietats de mescla 

de les dues corrents mesclades, tal com la densitat i viscositat, es procedeix a obtenir el 

nombre d’elements mescladors necessaris en funció del nombre de Reynolds [5]: 

 

Re Elements 

Re > 5000 2 

1000 < Re ≤ 5000 4 

100 < Re ≤ 1000 6 

10 < Re ≤ 100 12 

Re ≤ 10 12 

Taula O.3. Nombre d’elements mescladors en funció del nombre de Reynolds. 

Un cop obtingut el nombre d’elements, s’ha de definir el grau de mescla que es necessita el 

procés, ja que aquest defineix la longitud dels elements de mescla en funció del diàmetre. 

 

Figura O.4. Determinació de la longitud total de l’element de mescla [6]. 
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La figura O.4, mostra com trobar la longitud de l’element de mescla dins el mesclador en 

funció del grau de mescla x  i la seva dispersió σ . Si es fixa el valor de dispersió entre el 

grau de mesclat, x/σ , en 0,2 i varien el grau de mescla x  segons les necessitats del 

procés, s’obté un valor de L/D. 

Un cop trobat la longitud d’un element de mesclat, per saber la longitud estimada del 

mesclador estàtic, s’utilitza la següent expressió: 

elementSMtotal
LnL ·=   (O.1) 

Un cop trobat la longitud total del mesclador estàtic, es pot determinar de la pèrdua de 

càrrega s’aplica la següent expressió [6]: 

D

L

D

V
NenP

element

SM
·

·
·Re···

4
3

&η
π

=∆   (O.2) 

Pel mesclador estàtic model SMX en règim laminar és que 1200·Re ≈Ne . 
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O.4. Dimensionament dels mescladors estàtics 

O.4.2.  Mesclador estàtic M-1 

Aquest mesclador estàtic va destinat a la mescla de les corrents d’oli usat (corrent 4) i 

metanol (corrent 6) abans d’entrar al reactor d’esterificació. 

 

Agafant les corrents 4 i 6 juntes, s’obtenen les següents propietats: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

%  wt 
Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[TG] 1.609,85 87,08 888 1,81  17,73 

[FFA] 125,21 6,77 847 0,15  9,80  

[CH3OH] 113,58 6,14 753 0,15  0,34 

Total 1.848,64 100,00 875 2,11 10,56 

Taula O.5. Propietats de la mescla de les corrents 4 i 6. 

Suposant que la velocitat del líquid dins la tuberia és de 0,3 m/s, s’obté el diàmetre de 

tuberia: 

m

u

V
D 05,0

3,0·
4

600.3

11,2

·
4

≈



















=









=

ππ

&

 

El diàmetre de tuberia resultant surt de 50 mm. A partir d’aquí es calcula el nombre de 

Reynolds de la tuberia: 

1228

000.1

56,10

3,0·05,0·875··
Re =









==

η
ρ uD

 

Es pot veure que el nombre de Reynolds és menor a 2300 i per tant, el règim del fluid és 

laminar. 

Observant la taula O.3, s’obté que el nombre d’elements de mescla necessaris són de 4. 
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Suposant que el grau de mescla, x , de cada element és del 50%; i x/σ  és igual a 0,2, de 

la figura O.4 s’obté una relació de L/D igual a 4. Sabent que el diàmetre del mesclador és    

 50 mm, llavors s’obté la longitud d’un element de mescla: 

mmDL
element

20050·4·4 ===  

I la longitud total del mesclador estàtic serà: 

mmLnL
elementSMtotal

800200·4· ===  

I el temps de residència del líquid dins el mesclador és de: 

s
u

L
t

total 70,2
3,0

000.1

800

=









==  

Llavors, la pèrdua de càrrega ve donada per: 

Pa
D

L

D

V
NenP

element

SM
025.24

05,0

2,0
·

05,0

600.3

09,2
·

000.1

56,10

·200.1·4·
4

·
·

·Re···
4

33
=


















==∆
π

η
π

&

 

Las pèrdua de càrrega d’aquest mesclador estàtic és de 24.025 Pa, que equival a 0,24 bar. 

Els elements de mescla seran construïts en acer inoxidable AISI-304 i instal·lats dins una 

carcassa, també d’acer inoxidable AISI-304, on lateralment hi haurà un empelt per on 

entrarà la corrent de metanol (corrent 6). 
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O.4.3. Mesclador estàtic M-2 

Aquest mesclador estàtic va destinat la neutralització de la corrent 25 què prové de fase del 

biodièsel de la unitat centrifugadora C-3 i que té un contingut en metòxid de sodi; i que és 

neutralitzada amb àcid clorhídric al 34% (corrent 27). 

 

Agafant les corrents 25 i 27 juntes, s’obtenen les següents propietats: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

%  wt 
Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[TG] 9,84  0,46 888 0,01  17,73  

[DG] 7,07 0,33 888 0,01  17,73 

[MG] 1,79 0,08 888 0,00 17,73 

[G] 23,43  1,10 1.236 0,02 92,22 

[E] 1.717,17 80,93 805  2,13  2,38 

[MeOH] 351,66  16,57 753  0,47  0,34 

[NaOCH3] 3,58  0,17 2.700 0,00  10,00  

[HCl 34%] 7,15 0,34 1179  0,01  1,99  

Total 2.121,69 100,00 801  2,65 1,55  

Taula O.6. Propietats de la mescla de les corrents 25 i 27. 

En aquest mesclador estàtic, interessa que hi hagi un temps de residència considerable i 

un bon grau de mesclat per tal de garantir una bona neutralització de la corrent. Suposant 

que la velocitat del líquid dins la tuberia és de 0,37 m/s, s’obté el diàmetre de tuberia: 

m

u

V
D 050,0

37,0·
4

600.3

65,2

·
4

≈



















=









=

ππ

&

 

El diàmetre de tuberia resultant surt de 50 mm. A partir d’aquí es calcula el nombre de 

Reynolds de la tuberia: 
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662.9

000.1

80,0

37,0·050,0·801··
Re =









==

η
ρ uD

 

Es pot veure que el nombre de Reynolds és menor a 2.300 i per tant, el règim del fluid és 

laminar. 

Observant la taula O.3, s’obté que el nombre d’elements de mescla necessaris són de 2. 

Suposant que el grau de mescla, x , de cada element és del 99%; i x/σ  és igual a 0,2, de 

la figura O.4 s’obté una relació de L/D igual a 8. Sabent que el diàmetre del mesclador és    

 25 mm, llavors s’obté la longitud d’un element de mescla: 

mmDL
element

40050·8·8 ===  

I la longitud total del mesclador estàtic serà: 

mmLnL
elementSMtotal

800400·2· ===  

I el temps de residència del líquid dins el mesclador és de: 

s
u

L
t

total 14,2
37,0

000.1

800

=









==  

Llavors, la pèrdua de càrrega ve donada per: 

Pa
D

L

D

V
NenP

element

SM
598.3

025,0

2,0
·

025,0

600.3

65,2
·

000.1

55,1

·200.1·2·
4

·
·

·Re···
4

33
=


















==∆
π

η
π
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Las pèrdua de càrrega d’aquest mesclador estàtic és de 3.598 Pa, que equival a 0,04 bar. 

Per tant, es pot considerar la pèrdua de càrrega del mesclador estàtic negligible. 

Els elements de mescla seran construïts en acer inoxidable AISI-316 i instal·lats dins una 

carcassa, també d’acer inoxidable AISI-316, on lateralment hi haurà un empelt per on 

entrarà la corrent de àcid clorhídric (corrent 27). 
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O.4.4. Mesclador estàtic M-3 

Aquest mesclador estàtic va destinat la neutralització de la corrent 18 i 26 què prové de 

fase de la glicerina de les unitats centrifugadores C-2 i C-3 i que té un contingut en metòxid 

de sodi; i que és neutralitzada amb àcid clorhídric al 34% (corrent 38). 

 

Agafant les corrents 18, 26 i 38 juntes, s’obtenen les següents propietats: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

%  wt 
Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[TG] 0,36 0,11 888 0,00 17,73 

[DG] 0,18 0,06 888 0,00 17,73 

[G]  141,13 44,51 1.236 0,11 92,22 

[E] 6,62 2,09 805 0,01 2,38 

[CH3OH] 153,29 48,35 753 0,20 0,34 

[NaOCH3]  3,85 0,96 2.700 0,00 10,00 

[A] 3,04 1,21 2.700 0,00 10,00 

[HCl 34%] 8,59 2,71 1.179 0,01 1,99 

Total 317,06 100,00 942 0,34 1,68 

Taula O.7. Propietats de la mescla de les corrents 18, 26 i 38. 

En aquest mesclador estàtic, interessa que hi hagi un temps de residència considerable i 

un bon grau de mesclat per tal de garantir una bona neutralització de la corrent. Suposant 

que la velocitat del líquid dins la tuberia és de 0,19 m/s, s’obté el diàmetre de tuberia: 

m

u

V
D 025,0

19,0·
4

3600

34,0

·
4

≈



















=









=

ππ
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El diàmetre de tuberia resultant surt de 25 mm. A partir d’aquí es calcula el nombre de 

Reynolds de la tuberia: 
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667.2

000.1

76,0

19,0·025,0·942··
Re =









==

η
ρ uD

 

Es pot veure que el nombre de Reynolds és menor a 2.300 i per tant, el règim del fluid és 

laminar. 

Observant la taula O.3, s’obté que el nombre d’elements de mescla necessaris són de 4. 

Suposant que el grau de mescla, x , de cada element és del 99%; i x/σ  és igual a 0,2, de 

la figura O.4 s’obté una relació de L/D igual a 8. Sabent que el diàmetre del mesclador és    

 25 mm, llavors s’obté la longitud d’un element de mescla: 

mmDL
element

20025·8·8 ===  

I la longitud total del mesclador estàtic serà: 

mmLnL
elementSMtotal

800200·4· ===  

I el temps de residència del líquid dins el mesclador és de: 

s
u

L
t

total 20,4
19,0

000.1

800

=









==  

Llavors, la pèrdua de càrrega ve donada per: 

Pa
D

L

D

V
NenP

element

SM
186.2

025,0

2,0
·

025,0

3600

34,0
·

1000

68,1

·1200·4·
4

·
·

·Re···
4

33
=
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π

η
π
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Las pèrdua de càrrega d’aquest mesclador estàtic és de 2.186 Pa, que equival a 0,02 bar. 

Per tant, es pot considerar la pèrdua de càrrega del mesclador estàtic negligible. 

Els elements de mescla seran construïts en acer inoxidable AISI-316 i instal·lats dins una 

carcassa, també d’acer inoxidable AISI-316, on lateralment hi haurà un empelt per on 

entrarà la corrent de àcid clorhídric (corrent 27). 
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P.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

D m Diàmetre intern d’un tanc 

L m Longitud del cos cilíndric d’un tanc 

Ltotal m 
Longitud total d’un tanc, considerant el seu cos cilíndric 
i el fons cònic inferior 

hcon m Generatriu d’un tronc cònic 

Vcilindre m
3 

Volum del cos cilíndric 

Vcon m
3
 Volum del fons cònic 

Vfons decimal m
3 

Volum d’un fons decimal 

Vtotal m
3
 Volum total d’un tanc 
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P.2 Introducció 

En aquest annex es presenten el dimensionament dels tancs d’emmagatzement de 

matèries primes, corrents intermèdies i altres tancs que són utilitzats en la planta de 

biodiesel. 

Cal distingir 4 tipus de tancs: 

• Tancs per matèria prima són els tancs destinats al emmagatzement de matèria 

prima durant uns dies determinats. 

• Tancs per producte acabat són els tancs destinats al emmagatzement final del 

biodiesel. 

• Tancs intermedis o pulmons són els tancs destinats a tenir una certa quantitat d’una 

corrent intermèdia i així garantir el funcionament en continuo de la planta. 

• Balons de reflux són tancs pulmó, que un cop condensats els vapors que surten de 

la columna de destil·lació es dirigeixen cap al baló de reflux corresponen, on 

s’emmagatzemen a l’espera de la per anar un altre cop a la torre. 

Tots els tancs de la instal·lació seran fabricats en acer inoxidable AISI-304, per tal de reduir 

la despesa en manteniment, especialment els que estan a l’exterior de la nau de fabricació, 

on es pot produir corrosió degut a la humitat, l’acció de l’aigua de pluja i l’oxigen present de 

l’atmosfera. 

A més a més, depèn del tipus de matèria que emmagatzemin, hi haurà una geometria 

especifica que pot variar segons les funcionalitats que es requereixin. Dit això es pot dividir 

en les següents geometries: 

• Cos cilíndric vertical amb una relació de L=3·D, segons recomana Walas [1] i fons 

inferior cònic, on hi haurà una pendent de 20º entre la generatriu i la paret dels fons 

cònic. A més a més, es suposa el fons del con és de 80mm. Aquesta configuració 

ajudar a descàrrega el fluid líquid. Els tancs d’oli usat i els de producte final tindran 

aquesta configuració. 

• Cos cilíndric vertical amb una relació de L=2·D i fons inferior cònic, on hi haurà una 

pendent de 20º entre la generatriu i la paret dels fons cònic. Aquesta configuració 

són els dels tancs pulmons. La disminució de la relació entre la longitud i el diàmetre 

ve deguda a que aquests dipòsits van dins la planta i per tant, sortirien amb molta 

alçada. A més a més, es suposa el fons del con és de 80mm. 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 5 

 

• Cos cilíndric vertical amb una relació de L=3·D, segons recomana Walas [1] i fons 

decimal inferior i superior. Aquest serà el cas del metòxid de sodi, ja què aquest 

producte ha de anar amb un agitador per tal de mantenir el fluid en moviment i 

evitar la seva precipitació. 

• Cos cilíndric vertical amb una relació de L=3·D, segons recomana Walas [1], amb 

fons inferior pla i fons superior a determinar (cònic o decimal). Aquest serà el cas, 

per les matèries primes com el metanol i l’aigua. 

• Cos cilíndric horitzontal amb una relació de L=3·D, segons recomana Walas [1], 

amb fons decimal inferior i superior. Aquest és el cas pels balons de reflux. 

Cal fer un incís, ja que degut a què el consum d’àcid clorhídric (HCl), aquest producte 

s’emmagatzemarà amb contenidors industrials de 1.000L, fabricats amb acer inoxidable 

AISI-316. 

Els tancs destinats a l’emmagatzement de matèria prima que estiguin l’exterior de la planta 

de fabricació, tindran una cubeta per poder retenir el líquid si hi ha alguna fluita, així con 

d’una boca d’home per la seva inspecció interior i neteja. També disposaran de 

controladors de nivell i vàlvules d’alleugeriment de la pressió o buit. 

Els tancs que estiguin a l’interior de la planta de fabricació no requereixen de cubeta degut 

a què són considerats com a dipòsits de procés, però hi haurà els mitjançant necessaris per 

prevenir les fuites i en cas que passes, hi haurà un sistema de desguàs que recollirà tota la 

fuita. 
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P.3 Procediment 

Coneixent el volum necessari que es necessiti emmagatzema o que necessiti el procés, i 

sabent la geometria que s’ha d’aplicar, es podrà obtenir unes dimensions bàsiques. 

Segons la geometria, s’hauran d’aplicar les següents expressions: 

• Cos cilíndric vertical amb fons inferior cònic per matèries primes i producte acabat: 

DL ·3=   (P.1) 

HDVcilindre ··
4

2








=

π
 (P.2) 

º20·2

08,0

tg

D
hcon

−
=   (P.3) 














++








= 0016,0·02,0

2
···

3

1
2

D
D

hV concon π   (P.4) 

concilindretotal VVV +=   (P.5) 

• Cos cilíndric vertical amb fons inferior cònic pels tancs pulmó. Igual que l’anterior 

cas, però l’expressió (P.1) canvia de la següent manera: 

DL ·2=   (P.6) 

• Cos cilíndric vertical amb fons decimal superior i inferior pel tanc de metòxid de sodi, 

on les expressions (P.1) i (P.2) són vàlides i simplement s’ha de afegir el volum del 

fons decimal: 

3
·1,0 DV decimalfons =   (P.7) 

decimalfonscilindretotal VVV ·2+=   (P.8) 

• Cos cilíndric vertical o horitzontal, amb independència del fons utilitzat.  Aquest és el 

cas dels tancs de metanol i aigua i dels balons de reflux. Es poden utilitzar les 

expressions (P.1) i (P.2). 
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P.4 Dimensionament del tancs 

P.4.1    Metòxid de sodi (TK-1) 

El metòxid de sodi consumit provenen de les corrents 13 i 21 (veure annex D). La suma 

d’aquestes dues corrents dóna 80,50 kg/lot i suposant que es faran 8 lots per dia i que la 

densitat del metòxid de sodi és de 1.200 kg/m
3 
a 25ºC, es pot calcular el seu volum 

consumit diari.  

dia

m

kg

m

dia

lot

lot

kg
diariConsum

33
54,0

200.1
·

8
·

50,80
==  

Suposant que el camió cisterna vindrà cada 15 dies hàbils i un 10% de reserva, llavors 

s’obtindrà el volum a emmagatzemar.  

3

3

33

9
9,0

1
·

54,0
·15 m

productem

m

dia

m
diesaremmagatzemVolum ==  

A efectes pràctics, es dirà que el volum del tanc TK-1 és de 9 m
3
. Llavors, sabent que és un 

tanc cilíndric vertical amb dos fons decimals, s’aplica les expressions (P.7) i (P.8), s’obtenen 

les següents dimensions: 

mD 52,1=  

mL 56,4=  

P.4.2   Oli usat (TK-2, TK-3, TK-4, TK-5) 

Els tancs TK-2, TK-3, TK-4 i TK-5 són els responsables d’emmagatzemar l’oli usat que 

necessita la planta per produir biodiesel. El consum en continuo és de 1.788,72 kg/h 

(corrent 1, veure annex D) i la densitat d’aquesta corrent és de 922 Kg/m
3
 a 25ºC. Suposant 

que el consum és de 24 hores, que l’emmagatzement és per 5 dies, que hi ha una reserva 

del 10% i que hi ha 4 tancs, llavors el volum de cada tanc és de: 

3

3

33

67,2585
9,0922

2472,788.1
mdiesx

productem

m
x

Kg

m
x

dia

h
x

h

Kg
aremmagatzemVolum ==
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3

3

67,64
4

67,258
tan m

unitats

m
cVolum ==  

A efectes pràctics, es dirà que el volum de cada tanc serà de 65 m
3
. Llavors, sabent que es 

tracta de tancs cilíndric vertical amb fons inferior cònic, s’aplica les expressions (P.1), (P.2), 

(P.3), (P.4) i (P.5), s’obtenen les següents dimensions: 

mD 90,2=  

mL 70,8=  

mhcon 90,3=  

mLtotal 60,12=  

P.4.3   Biodièsel (TK-6, TK-7, TK-8, TK-9, TK-10, TK-11) 

Els tancs TK-6, TK-7, TK-8, TK-9, TK-10 i TK-11 són els responsables d’emmagatzemar el 

biodiesel final. La producció en continuo del biodiesel és de 1.667,00 kg/h (corrent 36, 

veure annex D) i la densitat d’aquesta corrent és de 805 kg/m
3
 a 60ºC. Suposant que la 

producció és de 24 hores, que l’emmagatzement és per 7 dies, que hi ha una reserva del 

10% i que hi ha 6 tancs, llavors el volum de cada tanc és de: 

3

3

33

3867
9,0805

2400,667.1
mdiesx

productem

m
x

kg

m
x

dia

h
x

h

kg
aremmagatzemVolum ==  

3

3

33,64
6

386
tan m

unitats

m
cVolum ==  

A efectes pràctics, es dirà que el volum de cada tanc serà de 65 m
3
. . Llavors, sabent que 

es tracta de tancs cilíndric vertical amb fons inferior cònic, s’aplica les expressions (P.1), 

(P.2), (P.3), (P.4) i (P.5), s’obtenen les següents dimensions: 

mD 90,2=  

mL 70,8=  

mhcon 90,3=  

mLtotal 60,12=  
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P.4.4   Glicerina (TK-12) 

El tanc TK-12 és el responsable d’emmagatzemar la glicerina purificada. La producció en 

continuo de la glicerina és de 168,50 kg/h (corrent 46, veure annex D) i la densitat 

d’aquesta corrent és de 1.243 kg/m
3
 a 50ºC. Suposant que la producció és de 24 hores, 

que l’emmagatzement és per 5 dies, que hi ha una reserva del 10% i que hi ha 1 tanc, 

llavors el volum de cada tanc és de: 

3

3

33

185
9,0243.1

2450,168
mdiesx

productem

m
x

kg

m
x

dia

h
x

h

kg
aremmagatzemVolum ==  

3

3

18
1

18
tan m

unitat

m
cVolum ==  

A efectes pràctics, es dirà que el volum del tanc serà de 20 m
3
. Llavors, sabent que el tanc 

és cilíndric vertical, amb fons inferior pla, s’aplica les expressions (P.1) i (P.2), s’obtenen les 

següents dimensions: 

mD 05,2=  

mL 15,6=  

P.4.5   Metanol (TK-13, TK-14) 

Els tancs TK-13 i TK-14 són els responsables d’emmagatzemar metanol necessari per la 

reacció d’esterificació i la transesterificació del oli usat.  

Per tal de calcular el volum necessari d’emmagatzematge, es considera que no hi ha la 

recirculació de metanol. Sumant les corrents 6, 12 i 20 (veure annex D), s’obté el consum 

intern que es necessita en la planta, donant un cabal màssic de 771,83 kg/h i la densitat 

d’aquesta corrent és de 786 kg/m
3
 a 25ºC. Suposant que la producció és de 24 hores, que 

l’emmagatzement és per 2 dies, que hi ha una reserva del 10% i que hi ha 2 tancs, llavors 

el volum de cada tanc és de: 

3

3

33

37,522
9,0786

2483,771
mdiesx

productem

m
x

kg

m
x

dia

h
x

h

Kg
aremmagatzemVolum ==  

3

3

18,26
2

37,52
tan m

unitats

m
cVolum ==  
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A efectes pràctics, es dirà que el volum de cada tanc serà de 25 m
3
, ja que el no considerar 

la recirculació és un criteri molt conservador. Llavors, sabent que el tanc és cilíndric vertical, 

amb fons inferior pla, s’aplica les expressions (P.1) i (P.2), s’obtenen les següents 

dimensions: 

mD 20,2=  

mL 60,6=  

P.4.6   Aigua de rentat (TK-15) 

El tanc TK-15 és el responsable d’emmagatzemar l’aigua necessària per el procés de rentat 

del biodiesel.  

Per tal de calcular el volum necessari d’emmagatzematge, es considera que no hi ha la 

recirculació de l’aigua. Partint de la corrent 31 (veure annex D), s’obté el consum intern que 

es necessita en la planta, donant un cabal màssic de 2.066,33 kg/h i la densitat d’aquesta 

corrent és de 982 kg/m
3
 a 60ºC. Suposant que la producció és de 24 hores, que 

l’emmagatzement és per 1 dia, que hi ha una reserva del 10% i que hi ha 1 tanc, llavors el 

volum de cada tanc és de: 

3

3

33

11,561
9,0982

2433,066.2
mdiax

productem

m
x

kg

m
x

dia

h
x

h

kg
aremmagatzemVolum ==  

3

3

11,56
1

11,56
tan m

unitat

m
cVolum ==  

A efectes pràctics, es dirà que el volum del tanc serà de 55 m
3
, ja que el no considerar la 

recirculació és un criteri molt conservador. Llavors, sabent que el tanc és cilíndric vertical, 

amb fons inferior pla, s’aplica les expressions (P.1) i (P.2), s’obtenen les següents 

dimensions: 

mD 90,2=  

mL 70,8=  
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P.4.7   Tancs pulmó (BT-1, BT-2, BT-3, BT-4, BT-5) 

Els tancs BT-1, BT-2, BT-3, BT-4 i BT-5 són els responsables d’emmagatzemar una certa 

quantitat de producte per tal de mantenir la planta en continuo, com per exemple 

l’alimentació dels diferents reactors o de les unitats centrifugadores. 

En aquest cas particular, es considera que els 5 tancs pulmó han de tenir la capacitat de 3 

lots de producció del reactor de transesterificació R-2, considerant la corrent d’oli usat 

d’entrada (corrent 1, veure annex D).   

Partint el un cabal màssic de la corrent 1 (veure annex D) de 1.788,72 kg/h i la densitat 

d’aquesta corrent és de 895 kg/m
3
 a 60ºC. Suposant que la producció és de 8 lots en 24 

hores, que l’emmagatzement és 3 lots de producció, que hi ha una reserva del 10% i per 1 

sol tanc, llavors el volum de cada tanc és de: 

3

3

33

98,193
9,08958

2472,788.1
mlotsx

productem

m
x

kg

m
x

lots

h
x

h

kg
aremmagatzemVolum ==  

3

3

98,19
1

98,19
tan m

unitat

m
cVolum ==  

A efectes pràctics, es dirà que el volum de cada tanc pulmó serà de 20 m
3
. Llavors, sabent 

que es tracta de tancs cilíndric vertical amb fons inferior cònic, s’aplica les expressions 

(P.1), (P.2), (P.3), (P.4) i (P.5), s’obtenen les següents dimensions: 

mD 20,2=  

mL 40,4=  

mhcon 90,2=  

mLtotal 30,7=  
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P.4.8   Baló de reflux (V-1) 

Segons Walas [1], recomana dimensionar el baló de reflux per a que, estant mig ple, hi 

hagi una retenció de líquid de 5 minuts. 

Per tant, coneixent el cabal màssic del condensador EX-14 (veure annex D i E) que és de 

5.881,97 kg/h de metanol, amb una densitat de 786 kg/m
3
 a 25ºC, s’obté el cabal 

volumètric: 

s

m

s

h
x

kg

m
x

h

kg
volumètricCabal

3

3

3

10·08,2
3600786

97,881.5 −==  

Llavors, el volum del baló de reflux V-1 ve donat per: 

33
62,060510·08,2 mxxV plemig == −

 

3
04,162,022 mxVxV plemigrefluxdebaló ===  

El baló de reflux és un tanc cilíndric horitzontal, i al igual que els tancs d’emmagatzematge, 

es recomana una relació entre longitud i diàmetre de 3. Per tant, s’obtenen les següents 

dimensions: 

mD 80,0=  

mL 4,2=  

P.4.9   Baló de reflux (V-2) 

Segons Walas [1], recomana dimensionar el baló de reflux per a que, estant mig ple, hi 

hagi una retenció de líquid de 5 minuts. 

Per tant, coneixent el cabal màssic del condensador EX-17 (veure annex D) que és de 

2.067,50 kg/h d’aigua, amb una densitat de 982 kg/m
3
 a 60ºC, s’obté el cabal volumètric: 

s

m

s

h
x

kg

m
x

h

Kg
volumètricCabal

3

4

3

10·84,5
3600982

50,067.2 −==  
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Llavors, el volum del baló de reflux V-1 ve donat per: 

34
17,060510·84,5 mxxV plemig == −

 

3
34,017,022 mxVxV plemigrefluxdebaló ===  

El baló de reflux és un tanc cilíndric horitzontal, i al igual que els tancs d’emmagatzematge, 

es recomana una relació entre longitud i diàmetre de 3. Per tant, s’obtenen les següents 

dimensions: 

mD 60,0=  

mL 80,1=  

P.4.10   Baló de reflux (V-3) 

Segons Walas [1], recomana dimensionar el baló de reflux per a que, estant mig ple, hi 

hagi una retenció de líquid de 5 minuts. 

Per tant, coneixent el cabal màssic del condensador EX-20 (veure annex D) que és de 

717,81 kg/h de glicerina, amb una densitat de 1.243 kg/m
3
 a 50ºC, s’obté el cabal 

volumètric: 

s

m

s

h
x

kg

m
x

h

kg
volumètricCabal

3

4

3

10·60,1
3600243.1

81,717 −==  

Llavors, el volum del baló de reflux V-3 ve donat per: 

324
10·81,460510·60,1 mxxV plemig

−− ==  

322
10·62,910·81,422 mxVxV plemigrefluxdebaló

−− ===  

El baló de reflux és un tanc cilíndric horitzontal, i al igual que els tancs d’emmagatzematge, 

es recomana una relació entre longitud i diàmetre de 3. Per tant, s’obtenen les següents 

dimensions: 

mD 35,0=  

mL 05,1=  
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Q.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

∆p mbar Temperatura absoluta 

v  m2/s Viscositat cinemàtica 

m&  kg/s Cabal màssic 

ρ kg/m3 Densitat 

d m Diàmetre interior dels tubs mesuradors 

K...K2 - Paràmetre característic dels comptadors màssics 

k - Paràmetre de seguretat de les cèl·lules de càrrega 

N - Nombre de recolzaments 
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Q.2 Introducció 

En aquest annex es presenten els sistemes de dosificació utilitzats en la planta. 

Bàsicament, s’han utilitzat 3 famílies per dosificar les matèries primes i productes: 

• Comptadors màssics seran els instruments per mesura el cabal de procés en 

continuo i en lots en les diferents etapes del procés.  

El principi de mesura d’aquests comptadors és el principi de Coriolis. Quan un fluid 

circula, les partícules de massa es mouen al llarg del tub de mesura i estan 

sotmeses a una acceleració lateral degut a les forces de Coriolis. A l’entrada del tub, 

les partícules de massa experimenten un desplaçament que s’allunya del centre de 

rotació i retornen de nou al centre, a mesura que s’aproximen al extrem de la 

sortida. Les forces de Coriolis actuen en sentits oposats a l’entrada i ala de sortida; i 

el tub de mesura comença  a torçar-se. Aquest canvi de geometria en l’oscil·lació 

induïda en el tub de mesura es registra en els sensors A i B, a cada extrem del tub 

com una diferència de fase. Aquesta diferencia de fase és directament proporcional 

a la massa del fluid i a la velocitat de circulació del mateix, i d’aquí s’obté el cabal 

màssic. 

 

Figura Q.1. Introducció de les dades per la selecció del comptador [1]. 

En la planta de producció de biodièsel hi ha un total de 27 comptadors màssics. Ara 

bé, 9 d’ells fan referència a la mesura del fluid tèrmic, és  dir els serveis generals. 

Aquests últims queden excloses de l’estudi, ja que no és l’objectiu del projecte 

dimensionar els serveis generals. Aquests són FM-17, FM-18, FM-19, FM-21,     

FM-22, FM-23, FM-25, FM-26 i FM-27. 
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• Cèl·lules de càrrega seran instruments de mesura per operacions per lots. Aquests 

s’utilitzaran en els reactors de transesterificació R-2 i R-3, per veure si el reactor 

s’ha buidat o no completament; i en les tremuges WH-1 i WH-2 pel metòxid de sodi, 

ja què aquest tendeix a precipitar i podria obturar els comptadors màssics. 

El concepte de mesura de les cèl·lules de càrrega es basen en les galgues 

extensiomètriques, en què són col·locades en peces mecàniques sotmeses a forces 

i aquestes peces es deformen, deformant al mateix temps la galga extensiomètrica, 

fet que fa varia la seva resistència interna i per tant, donant una senyal concreta en 

mV. .  

• Bombes dosificadores de membrana seran els equips que permeten la dosificació 

controlada de l’àcid clorhídric (bombes PU-15 i PU-20, veure plànol no.3). S’ha 

escollit aquests equips, degut al baix cabal requerit en el procés. 

La dosificació es realitza mitjançant una membrana que defineix un determinat 

volum conegut. La membrana és accionada mitjançant un pistó de carrera variable 

que fa variar el volum de la membrana, a una determinada freqüència ajustable.  

 

Figura Q.2. Secció d’una bomba dosificadora de membrana [3]. 
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Q.3 Procediment 

Q.3.1   Selecció dels comptadors màssics 

Al fabricant dels comptadors màssics seleccionat és Endress Hausser, degut a què és una 

gran companyia que treballa a nivell mundial i té uns productes de alta a gamma. 

El model concret de comptadors de tipus Coriolis utilitzat és el model Promass 83F, on 

totes les versions seran d’acer inoxidable AISI-304L, excepte per les versions de alta 

temperatura que seran d’acer inoxidable AISI-904L. 

Els paràmetres de disseny més importants per fer una ràpida selecció són: 

• Temperatura de procés 

• Rang de mesura del comptador  

• Pèrdua de càrrega 

Degut a què la planta hi ha un total de 27 comptadors màssics, dels quals 9 d’ells queden 

exclosos perquè estan relacionats amb els serveis generals. Per tant, el nombre de 

comptadors a seleccionar seran 18 unitats. 

La selecció dels comptadors serà amb l’ajuda d’una aplicació via web, que tenen els de 

Endress Hausser [1], ja què el gran nombre d’unitats a seleccionar és bastant elevat i per 

tant, és requereix de molt de temps. 

Els paràmetres que et sol·licita el programa són els següents: 

• Cabal màssic requerit, en kg/h. 

• Pressió de treball, en bar. 

• Temperatura de treball, en ºC. 

• Densitat a la temperatura de treball, en kg/m3. 

• Viscositat a la temperatura de treball, en cP. 

Amb aquestes dades el programa recomana un possible comptador. 
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Figura Q.3 Introducció de les dades per la selecció del comptador [1]. 

 

 

Figura Q.4. Resultats un cop introduït les dades [1]. 
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Q.3.1.1    Factor temperatura 

Un factor molt important alhora de seleccionar el comptador màssic és la temperatura de 

treball. La gamma estàndard Promass F83 arriba perfectament a treballa fins els 200ºC.  

Ara bé per temperatures superiors a 200ºC i fins a 400ºC, existeix un model per treballa a 

alta temperatura, en què el capçal electrònic del comptador és més allargat per tal de 

separar-ho del cos del comptador. La següent figura mostra un exemple: 

 

Figura Q.5. Model estàndard i alta temperatura [1]. 

Q.3.1.2    Capacitat de cabal 

Alhora de seleccionar el comptador, aquest ha de estar comprés entre el valor mínim de 

mesura i el valor màxim del comptador. La següent figura mostra el rang de treball per la 

família dels comptadors Promass 83F: 

 

Figura Q.6. Rang de treball per els comptadors Promass 83F [1]. 
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Q.3.1.3    Capacitat de pèrdua de càrrega 

Un altre factor crític en els comptadors màssics és la pèrdua de càrrega de l’equip. Endress 

Hausser recomana utilitzar les següents expressions per els comptadors màssics Promass 

83F, per determinar un ordre de pèrdua de càrrega. 

 

Figura Q.7. Fórmules per la determinació de la pèrdua de càrrega [1]. 

 

Figura Q.8. Constants característiques dels comptadors Promass 83F [1]. 
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Q.3.2   Selecció de les cèl·lules de càrrega 

El fabricant de cèl·lules de càrrega seleccionat és Utilcell, ja que és un gran fabricant de 

cèl·lules de càrrega i molt econòmiques en el mercat. 

A continuació es descriu una guia pràctica per la selecció d’una cèl·lula de càrrega [2]. S’ha 

de tenir en compte que poden existir condicionants o requeriments tècnics, i s’ha de 

considerar-se com una orientació que pot ser vàlida per la majoria dels casos. Aquesta guia 

solament és adequada en sistemes totalment recolzats sobre cèl·lules de càrrega, i 

sistemes amb càrregues uniformement distribuïdes, sense grans asimetries, i no és 

adequat per sistemes on la força es transmet a les cèl·lules amb palanques, sistemes amb 

grans asimetries en la distribució de la càrrega o sistemes amb càrregues rodants. 

Q.3.2.1    Capacitat de la cèl·lula de càrrega 

L’objectiu és estimar la càrrega real sobre cada punt de recolzament en totes les 

circumstàncies de funcionament i vida del sistema de pesatge, incloent les situacions 

extremes, i seleccionar una cèl·lula de càrrega de capacitat adequada amb uns marges de 

seguretat. 

La capacitat d’una cèl·lula es determina de la següent manera: 

• Pes mort: estimar el pes mort en buit de l’estructura, dipòsit o sitja, incloent tots els 

elements, com ara, tuberies bombes, motors, agitadors, aïllants, fluids 

d’escalfament i accessoris. 

• Pes producte: s’ha de conèixer la capacitat, abast màxim de la bàscula o el pes del 

producte. 

• Pes brut: és la suma del pes mort i del pes del producte. 

• Nombre de recolzaments N: és el nombre de recolzaments sobre els que es 

subjecta l’estructura de pesatge, dipòsit o bàscula, normalment 3 a 6 recolzaments. 

• La càrrega teòrica per recolzament és el resultat de dividir el pes brut entre el 

nombre de recolzaments. 
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• La selecció d’una cèl·lula de càrrega amb capacitat nominal superior a la càrrega 

teòrica per recolzament es segons la següent expressió: 

N

brutPes
klulacèlalnoCapacitat ··min =      (Q.1) 

El valor del paràmetre k , oscil·la entre 1,25 i 2,2, com a coeficient de seguretat per 

augmentar la capacitat de les cèl·lules entre un 25% i un 120% del valor teòric, segons la 

presencia de càrregues estàtiques, dinàmiques, vibracions, asimetries o impactes. 

Una bona selecció per càrregues estàtiques es utilitzar els següents criteris: 

• 3,1=k , per sistemes amb 3 recolzaments (N=3). 

• 5,1=k , per sistemes amb 4 recolzaments (N=4). 

• 7,1=k , per sistemes amb 4 o més recolzaments (N=4,5,6,...). 

Per a sistemes amb càrregues dinàmiques, com per exemple, un tancs amb un grup 

agitador, el paràmetre sol ser 7,1=k , independentment del nombre de recolzaments. 

Un cop obtingut la capacitat nominal de la cèl·lula segons l’expressió (Eq.1), arrodonir a 

l’alta a una capacitat nominal de la cèl·lula comercial. 

Quan el pes mort sigui superior al 50% del pes brut es recomana augmentar el marge de 

seguretat a 2=k , ja que sol ser degut a grans motors, accessoris o sistemes de calefacció 

i és molt probable que hi hagin càrregues descentrades i no uniformes als punts de 

recolzament. 

En general, les cèl·lules es poden sobredimensionar en més de 2 vegades del pes del 

producte sense pèrdua de precisió, és molt comú en bàscules, i solament hi haurà que tenir 

en compte la sensibilitat de l’indicador electrònic utilitzat o els microvolts per divisió són 

suficients. 
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Q.3.2.2     Consideracions ambientals 

És molt comú que existeixen varis models de cèl·lules de càrrega d’una mateixa capacitat 

nominal per la qual cosa s’haurà d’escollir la que s’adapti millor a les condicions ambientals 

de treball: 

• Per ambients corrosius o en presencia d’humitat permanent es recomana les 

cèl·lules de càrrega d’acer inoxidable AISI-304, en lloc d’alumini o acer niquelat. 

• El grau de protecció ambiental augmenta amb l’elecció de cèl·lules hermètiques 

amb encapsulat soldat. 

• Per atmosferes potencialment explosives existeixen també cèl·lules de càrrega 

especifiques. 

• Verificació de la necessitat d’elements de seguretat addicional per aquelles zones 

amb requeriments especials contra sismes o forts vents. 

Q.3.3   Selecció de les bombes dosificadores 

El fabricant de bombes dosificadores de membrana seleccionat és Jesco i el model de 

bomba utilitzada és la MEMDOS. A continuació, és mostra les especificacions per diversos 

models: 

 

Figura Q.9. Característiques tècniques de les bombes MEMDOS [4]. 
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Per selecciona la bomba, s’ha de determinar els següents paràmetres: 

• Cabal requerit del procés. 

• Pressió de treball. 

• Material de la membrana. 

• Material del cos de la bomba. 
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Q.4 Comptadors màssics 

Utilitzant l’aplicació que Endress Hausser [1] incorpora a la seva web, s’ha procedit a 

dimensionar els comptadors màssics segons el procediment explicat en l’apartat 3.1 del 

present annex. 

El resultat que s’ha apuntat ha estat el tamany del comptador i la seva pèrdua de càrrega. 

En tots els casos, els comptadors estan dins el rang de funcionament del seu cabal. 

El comptador FM-24 és l’únic comptador de procés que és d’alta temperatura, ja que 

treballa a una temperatura de 270ºC. 

 

Comptador 
T  

(ºC) 
Q  

(kg/h) 
ρ 

(kg/m3) 
µ 

(mPa·s) 
D  

(mm) 
∆P 

(bar) 
Material 

FM-1 60 1.779 895 14,83 25 0,06 AISI-304L 

FM-2 60 1.735 884 16,94 25 0,07 AISI-304L 

FM-3 25 114 786 0,54 8 0,01 AISI-304L 

FM-4 60 10.428 881 14,47 40 0,46 AISI-304L 

FM-5 25 2.734 786 0,54 25 0,10 AISI-304L 

FM-6 60 2.207 822 2,03 25 0,09 AISI-304L 

FM-7 60 11.452 807 2,09 40 0,37 AISI-304L 

FM-8 25 1.214 786 0,54 25 0,02 AISI-304L 

FM-9 60 2.125 801 1,55 25 0,08 AISI-316L 

FM-10 60 320 922 1,57 15 0,01 AISI-304L 

FM-11 60 2.114 800 1,55 25 0,08 AISI-304L 

FM-12 60 1.756 811 2,50 25 0,07 AISI-304L 

FM-13 60 2.066 982 0,47 25 0,05 AISI-304L 

FM-14 60 1.922 821 1,84 25 0,07 AISI-304L 

FM-15 60 1.667 806 2,42 25 0,06 AISI-304L 

FM-16 60 2.863 933 0,50 25 0,09 AISI-304L 

FM-20 95 2.254 976 0,34 25 0,08 AISI-304L 

FM-24 270 193 1.071 0,53 8 0,02 AISI-904L 

Taula Q.10. Dimensionament dels comptadors màssics. 

En tots els comptadors estaran preparats per treballar en zona classificada (ATEX zona 0, 

en el seu interior i ATEX zona 1, en el seu exterior) i a nivell de control, tindran una sortida 

de polsos que serà enviada directament el PLC. 
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Q.5 Cèl·lules de càrrega 

Primerament s’ha de estimar el pes que tindrà en cada recolzament, calculant el pes del 

producte i el pes mort de l’equip. 

Pel cas de les tremuges de metòxid de sodi WH-1 i WH-2, s’ha suposat que poden tenir 

50% més de producte respecte a la quantitat calculada (veure annex D), donant 60 kg de 

producte. Suposant que la tremuja és un cilindre, dóna unes dimensions de 350 mm de 

diàmetre i 700 mm de virola. Si es considera 4 mm d’espessor d’acer inoxidable AISI-304, 

llavors s’arriba a un pes mort de 30 kg. 

Pel cas dels reactors de transesterificació, la capacitat del producte s’ajusta fins a 6.500 kg 

(veure annex D) i després és calcula el pes del cos del reactor segons les dades trobades 

en l’annex H, donant 2.172 kg. El pes del grup agitador s’ha suposat que és un 30% del 

pes del dipòsit, el pes de la camisa de refrigeració és el pes que hi ha d’aigua de calefacció 

(veure annex H per dimensions de la camisa) i l’aïllament tèrmic s’ha suposat 80 mm de 

llana mirar amb densitat 130 kg/m3. 

 

Conceptes WH-1/2 R-2/3 

Pes producte (A) 60 kg 6.500 kg 

Pes cos dipòsit (B) 30 kg 2.172 kg 

Pes agitador (C) - 652 kg 

Pes camisa de refrigeració (D) - 264 kg 

Pes aïllament tèrmic (E) - 209 kg 

Pes brut (A+B+C+D+E) 90 kg 9.797 kg 

Nombre de recolzaments (N) 3 3 

Pes per recolzament 30 kg 3.266 kg 

Tipus de càrrega estàtica dinàmica 

Paràmetre k aplicat 1,3 1,7 

Pes real per recolzament 39 kg 5.552 kg 

Taula Q.11. Dimensionament de les cèl·lules de càrrega. 
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Finalment, s’ha seleccionat les següents cèl·lules de càrrega: 

 

Conceptes WH-1/2 R-2/3 

Model cèl·lula 340 ATEX 460 ATEX 

Capacitat nominal màxima 50 kg 10 t 

Divisions 20 g 5 kg 

Protecció elèctrica IP-67 IP-67 

Classificació ATEX EEx ia IIC T6 EEx ia IIC T6 

Accessoris de muntatge Suport amb antigir Suport amb antigir 

Material AISI-304 AISI-304 

Taula Q.12. Dimensionament de les cèl·lules de càrrega. 

Un cop es tenen les cèl·lules de càrrega, aquestes tenen un cable de connexió que arriba a 

una caixa, en que suma les tres senyals de les cèl·lules, unificant-les i així el sistema podrà 

llegir una única senyal. Aquesta caixa suma solen ser d’alumini amb protecció elèctrica IP-

67 i certificada ATEX. 

La senyal que arriba de la caixa suma és una senyal analògica que perquè el sistema de 

control la poguí interpretar necessita ser transformada en senyal digital. Per tant, per cada 

sistema de pesatge hi haurà un transmissor digital/analògic, com poden ser els indicadors 

de pes DAT500. A més a més, aquests aparells permeten fer l’ajust i la calibratge d’aquests 

sistemes de pesatge. 

 

 

Figura Q.13. Visualització d’un indicador DAT500 [2]. 
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Q.6 Bombes dosificadores 

Per la selecció del model de la bomba dosificadora MEMODOS, s’ha d’estimar el cabal de 

treball per les 2 corrents implicades d’àcid clorhídric, la corrent 27 i 38 (veure annex D): 

hL
m
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kg
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kg
corrent /07,6

1
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1169

09,7
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3
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==  
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==  

Del cabal més gran, es multiplica per un marge de seguretat de 1,5, així s’obté un cabal de 

10,92 L/h. 

Suposant que les bombes dosificadores de membrana PU-15 i PU-20 seran el mateix 

model, llavors a partir de la figura 9, és selecciona el model MEMDOS 15, que té una 

capacitat màxima nominal de 17,7 L/h. 

 

Conceptes PU-15 PU-20 

Model (MEMDOS) 15 15 

Fluid HCl HCl 

Temperatura 25ºC 25ºC 

Densitat 1.169 Kg/m3 1.169 Kg/m3 

Viscositat 1,90 mPa·s 1,90 mPa·s 

Cabal màxim 17,7 L/h 17,7 L/h 

Pressió servei 10 bar 10 bar 

Potència motor 0,75 kW 0,75 kW 

Material membrana 
Neoprè 
recobert 

amb PTFE  

Neoprè 
recobert amb 

PTFE 

Material cos AISI-316L AISI-316L 

Certificació ATEX Si Si 

Taula Q.14. Característiques tècniques de les bombes seleccionades. 

La comunicació d’aquestes bombes amb el sistema de control es realitza analògicament. 
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Figura Q.15. Exemple de bomba dosificadora MEMDOS [3]. 
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R.1 Dimensionament de canonades 

R.1.1   Tuberies de procés 

Es refereix a les tuberies de procés com aquelles que transporten fluid de matèria prima i 

producte acabat.  

Degut a que hi ha una gran varietat de criteris per dimensionar les canonades, des de 

fórmules o expressions empíriques fins a càlculs iteratius. Ara bé, en el present estudi es fa 

una sèrie de consideracions pràctiques per tal de realitzar el dimensionament preliminar de 

manera molt ràpida. 

Els criteris són els següents: 

• Utilització de les dimensions comercials de tuberia d’acer sense soldadura segons 

DIN 2448, i dissenyades per una pressió nominal de 10 bar. Les dimensions 

considerades són: 

 

DN 
Ø exterior 

(mm) 

Espessor 
DIN 2248 

(mm) 

10 17,2 1,8 

15 21,3 2 

20 26,9 2,3 

25 33,7 2,6 

32 42,4 2,6 

40 48,3 2,6 

50 60,3 2,9 

65 76,1 2,9 

80 88,9 3,2 

100 114,3 3,6 

Taula R.1. Dimensions comercials de tuberia segons DIN 2448 [1]. 
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• Segons el Coulson [2], no s’ha de superar les següents velocitats dins les 

canonades: 

o Líquids: la velocitat màxima permesa és de 3 m/s. 

o Gasos o vapors: la velocitat màxima permesa és de 30 m/s. 

• Considerant els nombre de Reynolds, es podrà determinar el règim en que el fluid 

està sotmès [3]: 

o Re ≤ 2100: règim laminar 

o 2100 < Re ≤ 4000: règim crític 

o 4000 < Re ≤ 10000: règim de transició 

o Re > 10000: règim turbulent 

En aquest cas, s’ha d’evitar el règim crític, ja què és un règim de transició de flux 

incert i algunes vegades fluctuant (vibratori). 

Llavors coneixent el cabal volumètric de cada tuberia, suposant un diàmetre nominal 

comercial, es troba una velocitat dins la tuberia: 

2
·

4
dA 







=
π

  (R.1) 

uAQ ·=   (R.2) 

Un cop trobada la velocitat, es troba el nombre de Reynolds, segons la següent expressió: 

µ
ρ ud ··

Re =   (R.3) 

El valor donat pel nombre de Reynolds ha de quedar fora del rang de règim crític. 
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Si es compleixen els 3 criteris a la vegada, s’obtenen els següents resultats: 

Corrent 
T  

[ºC] 
ρ 

[kg/m3] 
Q  

[m3/h] 
u  

[m/s] 
d  

[mm] 
Re Fase Material 

0 25 922 25,00 0,88 100 1835 líquid AISI-304 

1 25 922 1,94 0,43 40 356 líquid AISI-304 

1A 60 895 2,00 0,44 40 1066 líquid AISI-304 

2 60 885 1,96 0,43 40 906 líquid AISI-304 

3 60 1448 0,04 0,06 15 828 líquid AISI-304 

4 60 884 1,96 0,28 50 725 líquid AISI-304 

6 25 786 0,14 0,03 40 1850 líquid AISI-304 

7 57 877 2,11 0,30 50 1142 líquid AISI-304 

7A 100 844 2,19 0,48 40 4058 líquid AISI-304 

8 100 842 2,19 0,48 40 4410 líquid AISI-304 

8A 109,16 835 2,21 0,49 40 5350 líquid AISI-304 

9 75 869 2,00 0,44 40 1582 líquid AISI-304 

9A 60 881 1,97 0,44 40 1050 líquid AISI-304 

10 60 0,62 178,45 25,25 50 60836 vapor AISI-304 

10A 60 767 0,14 0,08 25 4336 líquid AISI-304 

11 60 881 11,84 1,67 50 5041 líquid AISI-304 

12 25 786 3,48 0,77 40 44553 líquid AISI-304 

12A 60 753 3,63 0,80 40 70678 líquid AISI-304 

13 60 941 0,09 0,05 25 96 líquid AISI-304 

15 60 822 16,11 0,89 80 28868 líquid AISI-304 

16 60 822 2,68 0,59 40 9622 líquid AISI-304 

17 60 807 2,36 0,52 40 8077 líquid AISI-304 

18 60 932 0,33 0,11 32 1859 líquid AISI-304 

19 60 807 14,19 2,01 50 38771 líquid AISI-304 

20 25 786 1,55 0,34 40 19793 líquid AISI-304 

20A 60 753 1,61 0,36 40 31400 líquid AISI-304 

21 60 941 0,09 0,05 25 96 líquid AISI-304 

23 60 801 23,88 1,32 80 54666 líquid AISI-304 

24 60 801 2,65 0,59 40 12148 líquid AISI-304 

25 60 800 2,64 0,58 40 12044 líquid AISI-304 

26 25 871 0,01 0,02 15 299 líquid AISI-304 

27 25 1169 0,01 0,01 15 89 líquid AISI-316 

28 60 801 2,65 0,59 40 12157 líquid AISI-304 

29 60 811 2,17 0,48 40 6214 líquid AISI-304 

30 60 0,88 416,99 30,10 70 141371 vapor AISI-304 

Taula R.2. Dimensions de les tuberies de procés (part 1). 
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Corrent 
T  

[ºC] 
ρ 

[kg/m3] 
Q  

[m3/h] 
u  

[m/s] 
d  

[mm] 
Re Fase Material 

30A 60 756 0,48 0,07 50 7346 líquid AISI-304 

31 60 982 2,11 0,47 40 39212 líquid AISI-304 

32 60 821 2,34 0,52 40 9324 líquid AISI-304 

33 60 983 1,93 0,43 40 34688 líquid AISI-304 

34 60 807 2,15 0,48 40 6628 líquid AISI-304 

34A 77,3 793 2,19 0,48 40 9450 líquid AISI-304 

35 60 982 0,19 0,30 15 9414 líquid AISI-304 

36 60 805 2,07 0,46 40 6166 líquid AISI-304 

37 60 0,13 538,60 29,76 80 29131 vapor AISI-304 

38 25 1169 0,01 0,01 15 107 líquid AISI-316 

39 60 931 0,34 0,08 40 1753 líquid AISI-304 

40 60 933 3,07 0,22 70 29070 líquid AISI-304 

40A 84,5 916 3,13 0,23 70 40796 líquid AISI-304 

41 60 847 0,02 0,03 15 39 líquid AISI-304 

42 60 753 0,81 0,18 40 15739 líquid AISI-304 

43 95 976 2,31 0,51 40 58235 líquid AISI-304 

43A 100 972 2,32 0,51 40 61658 líquid AISI-304 

44 60 982 2,10 0,46 40 39117 líquid AISI-304 

45 270 1072 0,18 0,10 25 5272 líquid AISI-321 

45A 278,8 1066 0,18 0,10 25 5386 líquid AISI-321 

46 50 1243 0,14 0,08 25 15 líquid AISI-304 

47 315,6 833 0,03 0,02 25 97 líquid AISI-321 

Taula R.3. Dimensions de les tuberies de procés (part 2). 

La configuració del muntatge de les tuberies proposades és el següent: 

• S’opta per unions cargolades entre trams de tuberies per la seva facilitat del 

muntatge, que consisteixen en soldar un collarí a un extrem del tub i posar una brida 

boja DIN 2576 PN-10, d’acer inoxidable AISI-304; i en l’altre tram es fa el mateix. 

Entre les platines es posa una junta adequada al producte i temperatura de procés 

per tal d’evitar fuites. 

• Es considera que cada 3 metres hi haurà els suports necessaris, per tal d’evitar que 

hi hagi fletxa en les tuberies. 

• Degut a què hi ha una part de la fàbrica zona classificada (ATEX), s’instal·laran 

elements de continuïtat elèctrica entre les tuberies per tal de garantir que no hi hagi 

electricitat estàtica que poguí genera alguna espurna. 
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R.1.2   Tuberies de serveis auxiliars 

A la planta es requereixen una sèrie de serveis auxiliars pel correcte funcionament. Entre 

altres es necessita: 

• Transportar vapor als diferents intercanviadors de calor per tal d’elevar la corrent de 

matèria prima a una temperatura determinada. 

• Transportar aigua de refrigeració per la condensació o disminució de temperatura 

d’alguna corrent. 

• Transportar oli tèrmic d’alta temperatura per els calderins de les torres de destil·lació 

(TD-2 i TD-3). 

• Transportar oli tèrmic de baixa temperatura per el condensador de glicerina. 

• Transportar aire comprimit a la valvuleria d’accionament pneumàtic. 

• Transportar nitrogen als tancs d’emmagatzement. 

A continuació es detalla el càlcul de les tuberies de transport de vapor, ja què el vapor 

saturat es veu molt influenciat pel tipus de tuberia seleccionada i la seva pèrdua de càrrega. 

Els demés serveis generals queden exclosos d’estudi del present treball. 

 

R.1.2.1    Dimensionament de les tuberies de vapor saturat 

La distribució de vapor d’aigua saturat es realitza mitjançant una tuberia principal de 

distribució, on hi hauran diferents ramificacions que portaran vapor als equips de procés 

necessaris. 

Un requeriment essencial és la qualitat del vapor saturat, ja que interessa que sigui sec, és 

a dir, que no tingui gotes d’aigua condensada, ja que provocaria condensats dins la tuberia 

de vapor. 

Les tuberies de distribució de vapor seran construïdes d’acer galvanitzat per una pressió 

nominal de 10 bar. Aquestes seran dimensionades per una velocitat aproximada de 25 m/s. 

Tot el sistema de distribució estarà equipat amb el sistema de drenatge adequat per tal de 

que el vapor d’aigua arribi totalment sec a les unitats de procés. 
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Per facilitar el procés de dimensionament, s’utilitzarà una aplicació informàtica elaborada 

per Spirax Sarco España [4], on simplement s’ha de introduir les següents dades: 

• Velocitat del vapor dins la tuberia 

• Pressió del vapor a l’entrada del circuit 

• Cabal de vapor requerit 

• Longitud equivalent del circuit 

 

Figura R.4. Dades d’entrada del programa informàtic pel càlcul de tuberies [4]. 

I el programa dóna la següent informació: 

 

 

Figura R.5. Resultats del càlcul de tuberia per vapor d’aigua [4]. 
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Com es pot veure en la figura 2, el programa dóna 2 possibles solucions en funció de la 

tuberia comercial més pròxima; la primera opció dóna el diàmetre més gran i per tant, la 

menor pèrdua de càrrega; mentre que la segona opció dóna el diàmetre menor i per tant, 

una major pèrdua de càrrega. 

Independent de l’opció, els resultats que mostren són: 

• Diàmetre nominal comercial 

• Velocitat del vapor dins la tuberia amb el diàmetre comercial 

• La pressió al final de línia 

De les 2 opcions que dóna el programa, es tria l’opció més conservadora, és a dir, la que 

doni el diàmetre comercial més gran, per les següents raons: 

• Menor pèrdua de càrrega. 

• En cas que es necessiti més capacitat de vapor, no hi hauria limitacions per la 

velocitat dins la tuberia. 

La següent taula mostra l’aplicació del programa anterior: 

 

Descripció Cabal [Kg/h] 
Ø nominal 

[mm] 
Velocitat 

[m/s] 
Lequivalent 

[m] 
∆P [bar] 

Circuit general 1081 100 22,06 70 0,05 

EX-9 (calderi) 196 40 24,70 15 0,04 

EX-15 (calderi) 342 65 18,85 15 0,02 

EX-1 61 25 18,04 15 0,04 

EX-2 77 25 22,85 15 0,07 

EX-3 16 10 21,92 15 0,16 

EX-5 117 32 20,11 15 0,04 

EX-7 104 32 18,03 15 0,03 

EX-12 29 20 14,57 15 0,04 

EX-13 119 32 20,46 15 0,04 

EX-16 20 15 17,18 15 0,08 

Taula R.6. Dimensionat de les tuberies per vapor saturat. 
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La màxima pèrdua de càrrega que hi haurà en el circuit de vapor serà la suma de la pèrdua 

de càrrega del circuit general i de l’intercanviador de calor EX-3, donant una pèrdua de 

càrrega resultant de 0,21 bar. 

Per tant, per garantir que les unitats s’alimentaran en vapor saturat de 2 bar i sec, la 

caldera ha de donar un vapor sobrecalentat que superi els 0,21 bar de pèrdua de càrrega. 

Això equival a tenir vapor a 2 bar i a una temperatura de treball 123,8 ºC, però a efectes 

pràctics es dirà que treballarà a 125 ºC.   
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R.2 Dimensionat de les bombes de procés 

El transport dels fluids de la planta es realitzar mitjançant grups de bombeig que estan 

repartits per la planta. Hi ha un total de 31 bombes de procés, ja que no es consideren les 

bombes de servei auxiliar, com les d’oli tèrmic o bé, les bombes que ajuden a buidar la 

cubeta. 

A continuació es mostra el llistat de les bombes de procés, la seva funció, quin producte 

bombegen i el tipus de bomba: 

 

Bomba Funció Producte Tipus 

PU-1 Càrrega a TK-1 NaOCH3 Centrifuga 

PU-2 Alimentació a WH-1 i WH-2 NaOCH3 Centrifuga 

PU-3 Càrrega a TK-2, TK-3, TK-4 i TK-5 Oli usat Pistons rotatius 

PU-4 Alimentació a BT-1 Oli usat Pistons rotatius 

PU-5 Alimentació a BT-2 Oli usat Pistons rotatius 

PU-6 Alimentació a C-1 Oli usat Pistons rotatius 

PU-7 Alimentació a R-1 Oli usat Pistons rotatius 

PU-8 Alimentació a BT-2 Oli refinat Pistons rotatius 

PU-9 Alimentació a R-2 Oli refinat Pistons rotatius 

PU-10 Alimentació a BT-3 Biodiesel/CH3OH Pistons rotatius 

PU-11 Alimentació a C-2 Biodiesel/CH3OH Pistons rotatius 

PU-12 Alimentació a R-3 Biodiesel/CH3OH Pistons rotatius 

PU-13 Alimentació a BT-5 Biodiesel/CH3OH Pistons rotatius 

PU-14 Alimentació a C-3 Biodiesel/CH3OH Pistons rotatius 

PU-15 Alimentació a M-2 HCl 34% Dosificadora 

PU-16 Alimentació a CR-1 Biodiesel/Altres Pistons rotatius 

PU-17 Alimentació a C-4 Biodiesel/Altres Pistons rotatius 

PU-18 Alimentació a F-2  Biodiesel/Altres Pistons rotatius 

PU-19 Trasvassament a TK-6 fins TK-11 Biodiesel Pistons rotatius 

Taula R.7. Llistat de bombes de procés (part 1). 
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Bomba Funció Producte Tipus 

PU-20 Alimentació a M-3 HCl 34% Dosificadora 

PU-21 Alimentació a TD-1 H2O/CH3OH/Varis Pistons rotatius 

PU-22 Trasvassament a TK-13 i TK-14 CH3OH Pistons rotatius 

PU-23 Alimentació a TD-2 H2O/Altres Pistons rotatius 

PU-24 Alimentació a TK-15 H2O Pistons rotatius 

PU-25 Alimentació a TD-3 Èster/Glicerina Pistons rotatius 

PU-26 Alimentació a TK-12 Glicerina Pistons rotatius 

PU-27 Trasvassament unitat tractament Residus Pistons rotatius 

PU-28 Alimentació a CR-1 Aigua Centrifuga 

PU-29 Alimentació a M-1, R-2 i R-3 CH3OH Centrifuga 

PU-30 Alimentació a M-1, R-2 i R-3 CH3OH Centrifuga 

PU-31 Càrrega a TK-13 i TK-14 CH3OH Centrifuga 

Taula R.8. Llistat de bombes de procés (part 2). 

En resum, segons les taules R.7 i R.8, hi ha els següents tipus de bomba: 

• 23 bombes de pistons rotatius, destinades al transport de fluid viscós i també per 

donar alçada a la corrent desitjada. 

• 6 bombes centrifugues, destinades a transport de fluid poc viscós. 

• 2 bombes dosificadores, destinades a dosifica HCl 34%. 

Cal destacar que les dues bombes dosificadores PU-15 i PU-20, queden excloses del 

present annex, ja què són tractades en l’annex P. 
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Les bombes de pistons rotatius utilitzades són de la marca Talleres Pujol [5]. Són bombes 

en que una massa de fluid és confinada en un compartiment i que es desplaça gràcies el 

moviment de 2 pistons en forma de 3 lòbuls, des de la zona d’entrada (de baixa pressió) 

fins a la zona de sortida (de alta pressió). 

 

Figura R.9. Secció d’una bomba de pistons rotatius de Talleres Pujol [5]. 

Els avantatges de les bombes de pistons rotatius són: 

• Bombes rotatives de desplaçament positiu per el bombeig de fluids viscosos. 

• Autoaspirant fins a 8 metres de profunditat. 

• Pressió d’impulsió fins a 8 bar. 

• Cabal proporcional al nombre de revolucions. 

• Gran rendiment en relació la potència. 

• Possibilitat de gir en ambdós sentits. 

• Flux reversible invertint el sentit de gir. 

• Possibilitat de funcionament en sec. 

• Pas de partícules sòlides fins a 25 mm. 
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Les bombes de pistons rotatius de Talleres Pujol [5] utilitzades són: 

Bomba Model 
Cabal  
(m3/h) 

P (bar) 
Potència 

(KW) 
Material Observacions 

PU-3 PR-500 25 4 4 AISI-316 Vàlvula seguretat interna 

PU-4 PR-100 1,98 2,5 1,1 AISI-316 Vàlvula seguretat interna 

PU-5 PR-100 1,98 2,5 1,1 AISI-316 Vàlvula seguretat interna 

PU-6 PR-100 1,98 2,5 1,1 AISI-316 Vàlvula seguretat interna 

PU-7 PR-100 1,95 6 4 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna  
Certificat ATEX 

PU-8 PR-100 1,98 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-9 PR-230 11,75 2,5 2,2 AISI-304 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-10 PR-230 15,97 2,5 3 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-11 PR-100 2,66 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-12 PR-230 14,07 2,5 3 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-13 PR-500 23,68 2,5 4 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-14 PR-100 2,63 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-16 PR-100 2,15 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-17 PR-100 2,34 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-18 PR-100 2,15 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-19 PR-100 2,07 4 2,2 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-21 PR-100 3,04 4 2,2 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-22 PR-40 0,80 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-23 PR-100 2,29 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-24 PR-100 2,08 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-25 PR-40 0,18 2,5 1,1 AISI-321 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-26 PR-40 0,13 2,5 1,1 AISI-316 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

PU-27 PR-40 0,03 2,5 1,1 AISI-321 
Vàlvula seguretat interna 
Certificat ATEX 

Taula R.10. Llistat de bombes de pistons rotatius utilitzades. 
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Les bombes mostrades en la taula 7, estan accionades per un motorreductor elèctric per 

una tensió trifàsica de 400V i 50Hz. Els motors seran de 4 parelles de pols, és a dir 

1500min-1. En els casos que correspongui, el motorreductor tindrà certificat ATEX. 

En tots els casos, la estanqueïtat de les bombes es farà amb tancament mecànic. Quan les 

bombes estiguin en zona classificada (ATEX), hi haurà un sensor de temperatura en el 

tancament mecànic, que a partir d’una certa temperatura en el tancament mecànic la 

bomba es pararia. 

La protecció elèctrica dels motors serà IP-55, i quan sigui també zona classificada seran 

EEx d IIB T4. 

Les 6 bombes centrifugues de la planta seran de la marca SIHI Sterling [6]. Per tal 

d’efectuar una selecció correcta, s’utilitza una aplicació en la seva pàgina web, anomenada 

SIHIRapidWeb [6], on introduint el tipus de producte i les seves condicions de treball, 

selecciona la bomba centrifuga més adient. 

 

Figura R.11. Vista d’una bomba centrifuga SIHI Sterling model ZLND [6]. 

Les bombes centrifugues utilitzades són del model ZLND, que vol dir bomba sobre 

bancada, acoplament i accionament directe de motor. 
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Introduint les dades en el programa SIHIRapidWeb [6], s’obtenen els següents resultats, 

recopilats en una taula: 

 

Conceptes PU-1 PU-2 PU-28 PU-29/30 PU-31 

Model (ZLND) 032 125 032 160 032 200 032 200 040 125 

Fluid NaOCH3 NaOCH3 Aigua CH3OH CH3OH 

Temperatura 25ºC 25ºC 60ºC 25ºC 25ºC 

Densitat 970 kg/m3 970 kg/m3 983 kg/m3 787 kg/m3 787 kg/m3 

Viscositat 51 mm/s 51 mm/s 0,5 mm/s 0,7 mm/s 0,7 mm/s 

Tensió vapor 20 mbar 20 mbar 200 mbar 168 mbar 168 mbar 

Cabal servei 15 m3/h 3 m3/h 3 m3/h 4 m3/h 25 m3/h 

Altura servei 25 m 25 m 25 m 50 m 25 m 

Ø impulsor 139 mm 168 mm 214 mm 214 mm 138 mm 

Potència final corba 2,5 kW 1,8 kW 1,4 kW 3,1 kW 2,2 kW 

Vàlvula impulsió tancada 30 m 26 m 25 m 50 m 28 m 

Potència motor 3 kW 2,2 kW 1,5 kW 3 kW 3 kW 

Velocitat motor 2865 min-1 2860 min-1 2855 min-1 2865 min-1 2865 min-1 

Rendiment 43,8% 19,4% 29,6% 27,8% 71,9% 

NPSH requerit 1,65 m 0,95 m 0,56 m 0,69 m 1,97 m 

Material AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 

Certificació ATEX Si Si No Si Si 

Taula R.12. Llistat de bombes de centrifugues utilitzades. 

L’estanqueïtat de les bombes es realitzarà mitjançant tancament mecànic. En els casos per 

zones classificades (zones ATEX), hi haurà un sensor de temperatura en el tancament 

mecànic, ja que si arriba a una temperatura determinada pari la bomba. 

motors seran de 2 parelles de pols, és a dir 3000min-1. La protecció elèctrica dels motors 

serà IP-55, i quan sigui també zona classificada seran EEx d IIB T4. 

 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 17 

 

R.3 Llistat de valvuleria 

A continuació es mostra el llistat conceptual de la valvuleria implicada en la planta de 

producció: 

 

Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V001 DN-65 AISI-304 Racord Kamlock 633-A 

V002 DN-65 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V003 DN-65 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V004 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V005 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V006 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

PU-1 

V007 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V008 DN-200 AISI-304 Disc de ruptura 

V009 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit amb apaga-flames TK-1 

V010 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V011 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V012 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V013 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V014 DN-25 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

PU-2 

V015 DN-25 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V016 DN-100 AISI-304 Racord Kamlock 633-A 

V017 DN-100 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V018 40L AISI-304 Filtre tipus cistella 

V019 DN-25 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V020 DN-100 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V021 DN-20 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V022 DN-100 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

PU-3 

V023 DN-100 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

Taula R.13. Llistat de valvuleria utilitzada (part 1). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V024 DN-100 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V025 DN-100 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic PU-3 

V026 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V027 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V028 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V029 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
TK-2 

V030 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V031 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V032 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V033 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
TK-3 

V034 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V035 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V036 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V037 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
TK-4 

V038 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V039 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V040 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V041 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
TK-5 

V042 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V043 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V044 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V045 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V046 18L AISI-304 Filtre tipus bossa 

V047 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V048 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-4 

V049 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

Taula R.14. Llistat de valvuleria utilitzada (part 2). 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 19 

 

 

Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V050 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V051 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V052 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V053 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

PU-4 

V054 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V055 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V056 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V057 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V058 18L AISI-304 Filtre tipus bossa 

V059 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V060 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V061 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V062 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V063 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V064 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V065 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

PU-5 

V066 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

EX-1 V067 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular per control de temperatura 

V068 DN-40 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V069 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual BT-1 

V070 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V071 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V072 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V073 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V074 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

PU-6 

V075 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

Taula R.15. Llistat de valvuleria utilitzada (part 3). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

PU-6 V076 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V077 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V078 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V079 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-1 

V080 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V081 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V082 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V083 DN-15 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V084 DN-15 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V085 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V086 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V087 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V088 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V089 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

C-1 

V090 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V091 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V092 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V093 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V094 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V095 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

AMBER-1 

V096 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V097 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V098 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V099 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V100 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

PU-7 

V101 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

Taula R.16. Llistat de valvuleria utilitzada (part 4). 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 21 

 

 

Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V102 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V103 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V104 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 
FM-2 

V105 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V106 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V107 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V108 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-3 

V109 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

EX-2 V110 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V111 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V112 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V113 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V114 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V115 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V116 DN-25 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V117 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V118 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

R-1 

V119 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

EX-3 V120 DN-10 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V121 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V122 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V123 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V124 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

F-1 

V125 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

EX-10 V126 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

PU-8 V127 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

Taula R.17. Llistat de valvuleria utilitzada (part 5). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V128 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V129 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V130 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V131 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-8 

V132 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

EX-4 V133 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V134 DN-40 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V135 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual BT-2 

V136 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V137 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V138 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V139 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V140 DN-50 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V141 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V142 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-9 

V143 DN40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V144 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V145 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V146 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control cabal  
FM-4 

V147 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V148 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V149 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic FM-5 

V150 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

EX-6 V151 DN-32 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V152 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 
WH-1 

V153 DN-25 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

Taula R.18. Llistat de valvuleria utilitzada (part 6). 

 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 23 

 

 

Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

WH-1 V154 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

EX-6 V155 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V156 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V157 DN-150 AISI-304 Disc de ruptura 

V158 DN-50 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V159 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V160 DN-25 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V161 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

R-2 

V162 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V163 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V164 DN-80 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V165 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V166 DN-80 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V167 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-10 

V168 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V169 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit amb apaga-flames 

V170 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual BT-3 

V171 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V172 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V173 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V174 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V175 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V176 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V177 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-11 

V178 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

FM-6 V179 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

Taula R.19. Llistat de valvuleria utilitzada (part 7). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V180 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V181 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal FM-6 

V182 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V183 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V184 DN-32 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V185 DN-32 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V186 DN-32 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V187 DN-32 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V188 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V189 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V190 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V191 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

C-2 

V192 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V193 DN-40 AISI-304 Vàlvula pressió/buit amb apaga-flames 

V194 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual BT-4 

V195 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V196 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V197 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V198 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V199 DN-50 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V200 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-12 

V201 DN-50 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V202 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V203 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V204 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-7 

V205 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

Taula R.20. Llistat de valvuleria utilitzada (part 8). 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 25 

 

 

Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V206 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V207 DN-25 AISI-304 Vàlvula pressió/buit WH-2 

V208 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V209 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V210 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic FM-8 

V211 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

EX-7 V212 DN-32 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

EX-8 V213 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V214 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V215 DN-150 AISI-304 Disc de ruptura 

V216 DN-50 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V217 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V218 DN-25 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V219 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

R-3 

V220 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V221 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V222 DN-80 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V223 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V224 DN-80 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V225 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-13 

V226 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V227 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit amb apaga-flames 

V228 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual BT-5 

V229 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V230 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 
PU-14 

V231 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

Taula R.21. Llistat de valvuleria utilitzada (part 9). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V232 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V233 DN-50 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V234 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V235 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-14 

V236 DN-50 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V237 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V238 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V239 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-9 

V240 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V241 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V242 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V243 DN-15 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V244 DN-15 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V245 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V246 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V247 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V248 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V249 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

C-3 

V250 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V251 DN-32 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V252 DN-32 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V253 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-10 

V254 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V255 DN-15 AISI-316 Racord Kamlock 633-A 

V256 DN-15 AISI-316 Vàlvula de bola d’accionament manual PU-20 

V257 DN-15 AISI-316 Filtre tipus “Y” 

Taula R.22. Llistat de valvuleria utilitzada (part 10). 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 27 

 

 

Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V258 DN-15 AISI-316 Vàlvula de bola d’accionament manual 
PU-20 

V259 DN-15 AISI-316 Vàlvula anti-retorn 

V260 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-11 

V261 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V262 DN-15 AISI-316 Racord Kamlock 633-A 

V263 DN-15 AISI-316 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V264 DN-15 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V265 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-15 

V266 DN-15 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V267 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V268 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V269 DN-100 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V270 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

EV-1 

V271 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

EX-9 V272 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

EX-11 V273 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V274 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V275 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V276 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V277 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

PU-16 

V278 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V279 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-12 

V280 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V281 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V282 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual CR-1 

V283 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

Taula R.23. Llistat de valvuleria utilitzada (part 11). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V284 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V285 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V286 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
CR-1 

V287 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V288 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 
FM-13 

V289 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 

V290 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V291 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V292 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V293 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V294 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V295 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-17 

V296 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V297 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V298 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V299 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-4 

V300 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V301 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V302 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V303 DN-15 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V304 DN-15 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V305 DN-15 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V306 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V307 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V308 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

C-4 

V309 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

Taula R.24. Llistat de valvuleria utilitzada (part 12). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

C-4 V310 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V311 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V312 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V313 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V314 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

PU-18 

V315 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

EX-12 V316 DN-20 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V317 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control pressió 

V318 DN-80 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V319 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V320 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

F-2 

V321 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V322 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V323 34L AISI-304 Filtre tipus bossa 

V324 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V325 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V326 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

PU-19 

V327 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V328 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-15 

V329 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V330 DN-25 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 
M-4 

V331 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V332 DN-25 AISI-304 Morregulador de nitrogen 

V333 DN-25 AISI-304 Reductor de pressió de nitrogen Inertització 

V334 DN-25 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

TK-6 V335 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

Taula R.25. Llistat de valvuleria utilitzada (part 13). 
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Equip TAG Tamany Material Descriptiu 

V336 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 
TK-6 

V337 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V338 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V339 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V340 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V341 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

TK-7 

V342 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V343 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V344 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V345 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V346 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

TK-8 

V347 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V348 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V349 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V350 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V351 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

TK-9 

V352 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V353 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V354 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V355 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V356 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

TK-10 

V357 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V358 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V359 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V360 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 
TK-11 

V361 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 
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TK-11 V362 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V363 DN-80 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V364 DN-15 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V365 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
D-1 

V366 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V367 DN-50 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V368 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V369 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 
PU-21 

V370 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V371 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-16 

V372 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

EX-13 V373 DN-32 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

V374 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V375 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual TD-1 

V376 DN-200 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V377 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 
EX-14 

V378 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 

V379 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 
V-1 

V380 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V381 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V382 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V383 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V384 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-22 

V385 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

EX-15 V386 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 

PU-23 V387 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

Taula R.27. Llistat de valvuleria utilitzada (part 15). 
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V388 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V389 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V390 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V391 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V392 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-23 

V393 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V394 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 
FM-20 

V395 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

EX-14 V396 DN-15 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 

V397 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V398 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual TD-2 

V399 DN-300 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V400 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 
EX-17 

V401 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 

V402 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 
V-2 

V403 DN-40 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V404 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V405 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V406 DN-40 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V407 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-24 

V408 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

EX-18 V409 DN-50 AISI-321 Vàlvula modular control temperatura 

V410 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V411 DN-25 AISI-321 Vàlvula modular control nivell 

V412 DN-25 AISI-321 Filtre tipus “Y” 
PU-25 

V413 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 
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V414 DN-25 AISI-321 Vàlvula anti-retorn 

V415 DN-20 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual PU-25 

V416 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V417 DN-25 AISI-321 Vàlvula modular control cabal 
FM-24 

V418 DN-25 AISI-321 Vàlvula anti-retorn 

EX-19 V419 DN-40 AISI-321 Vàlvula modular control temperatura 

V420 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V421 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual TD-3 

V422 DN-40 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V423 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control temperatura 
EX-20 

V424 DN-50 AISI-304 Vàlvula modular control cabal 

V425 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 
V-3 

V426 DN-25 AISI-304 Vàlvula modular control nivell 

V427 DN-25 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V428 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V429 DN-25 AISI-304 Vàlvula anti-retorn 

V430 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-26 

V431 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

EX-21 V432 DN-40 AISI-321 Vàlvula modular control temperatura 

V433 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V434 DN-25 AISI-321 Vàlvula modular control nivell 

V435 DN-25 AISI-321 Filtre tipus “Y” 

V436 DN-25 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V437 DN-25 AISI-321 Vàlvula anti-retorn 

PU-27 

V438 DN-20 AISI-321 Vàlvula de bola d’accionament manual 

PU-28 V439 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
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V440 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V441 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V442 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
PU-28 

V443 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 

V444 DN-50 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V445 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 

V446 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V447 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

TK-15 

V448 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V449 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V450 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V451 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 
PU-29 

V452 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V453 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V454 DN-200 AISI-304 Disc de ruptura 

V455 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit amb apaga-flames 

V456 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V457 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V458 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

TK-14 

V459 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V460 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V461 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V462 DN-40 AISI-304 Vàlvula de seguretat 
PU-30 

V463 DN-40 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V464 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 
TK-13 

V465 DN-200 AISI-304 Disc de ruptura 
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V466 DN-50 AISI-304 Vàlvula pressió/buit amb apaga-flames 

V467 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V468 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V469 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

TK-13 

V470 DN-40 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V471 DN-65 AISI-304 Racord Kamlock 633-A 

V472 DN-65 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V473 DN-65 AISI-304 Filtre tipus “Y” 

V474 DN-65 AISI-304 Vàlvula de seient d’accionament manual 

V475 DN-20 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 

V476 DN-65 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

PU-31 

V477 DN-65 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament automàtic 

V478 DN-40 AISI-304 Vàlvula pressió/buit 
TK-12 

V479 DN-25 AISI-304 Vàlvula de bola d’accionament manual 
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