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RESUM 
 
L’objectiu del projecte és l’estudi del correcte funcionament de la planta pilot 
de destil·lació de rebliment situada al laboratori d’enginyeria química de 
l’EUPM, i saber si aquesta és apte per dimensionar-la a escala industrial. 
 
La destil·lació és una operació unitària  que consisteix en la separació dels 
components d’una mescla líquida per evaporació, on els components han 
de ser més o menys volàtils, i tenir punts d’ebullició diferents. Els 
components més volàtils de la mescla passen en gran part al vapor, on són 
condensats i recollits com a destil·lat, mentre que els components menys 
volàtils de la mescla inicial es queden al residu.  
Per a dur a terme qualsevol tipus de destil·lació és necessari  conèixer les 
relacions d’equilibri entre les fases vapor i líquid, el diagrama de punts 
d’ebullició, on es representen la composició de la fase líquida i la fase gas 
en front la temperatura d’ebullició, i el diagrama d’equilibri on es representen 
la composició del component més volàtil en la fase gas en front  la 
composició en la fase líquida. 
En la destil·lació principalment hi ha tres mètodes utilitzats que es basen en 
el fet que el vapor és més ric en el component més volàtil que el líquid a 
partir del qual s’ha format. Aquests mètodes són la destil·lació simple; la 
destil·lació flash i la destil·lació fraccionada o rectificació, la qual pot ser 
discontinua o contínua.  
La destil·lació fraccionada consisteix en fer circular a contracorrent el vapor  
de la mescla amb una part del condensat d’aquest vapor. Aquesta operació 
es porta a terme en uns dispositius anomenats columnes. Aquestes 
columnes poden ser de plats on líquid queda retingut en ells i a través dels 
quals el vapor es veu obligat a passar; o de rebliment on aquest omple 
l’interior de la columna verificant el contacte entre les fases sobre la seva 
superfície. 
La columna utilitzada en la planta pilot és de rectificació discontinua i de 
rebliment. 
 
En el càlcul de columnes de rebliment es determina bàsicament l’alçada de 
rebliment necessària, representada per la lletra “Z”. Hi ha dues maneres de 
fer-ho, per l’altura equivalent a un plat teòric ( Z=nº de plats teòrics · altura 
equivalent a un plat teòric), o bé pel número d’elements de transmissió 
(Z=nº d’elements de transmissió · alçada d’element de transmissió). 
 
La planta pilot utilitzada en la realització del projecte està formada per les 
parts següents: 
 
- columna de destil·lació per rebliment 
- cobra interface 2 
- mòdul de temperatura 
- sondes de temperatura Pt-100 
- suport informàtic amb el programa cobra 
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D’altra banda la columna de destil·lació consta de: 
 
- regulador de potència 
- manta calefactora 
- matràs de 3 boques 
- columna 
- rebliment Dixon 
- cap de columna Quickfit  

 

- regulador de reflux 
- refrigerant Liebig-West 
- matràs col·lector 
- 2 banys termostàtics 
- 4 termòmetres digitals 

     
 

Per tal d’assolir l’objectiu del projecte s’han realitzats una sèrie 
d’experiments a diferents condicions en la columna de la planta pilot. La 
mescla destil·lada està formada per etanol i 2-metilpropanol al 50%. En la 
taula següent es mostra un resum dels experiments realitzats: 
 

experiment reflux %potència
volum 

inicial al 
50% (ml) 

volum final 
destil·lat 

(ml) 

volum 
final 

calderí 
(ml) 

temps 
destil·lant 

(min) 

1 1 20% 1200 800 400 470 
2 3 30% 1000 700 300 330 
3 5 30% 1000 750 250 290 
4 6 30% 1000 650 350 380 

5 (*) 3 30% 1000 750 250 360 
6 (*) 6 30% 1000 700 300 350 

 
 (*) columna estabilitzada, reflux total 
 
Abans de començar els experiments s’ha de conèixer les propietats dels 
components de la mescla així com les dades d’equilibri per tal de determinar 
el diagrama d’equilibri. Seguidament per tal de conèixer les concentracions 
de destil·lat i residu que tenim durant tota la destil·lació, es realitza una 
corba de calibratge amb una sèrie de patrons de concentració coneguda, 
als quals se li mesura l’índex de refracció, mitjançant el refractòmetre Abbe. 
Un cop realitzats aquests previs es pot començar la destil·lació. Durant tot el 
temps que duri cada experiment i un cop ha començat a destil·lar es 
realitzen cada 15 o 20 minuts les operacions següents:  
 
- Treure una mostra petita de destil·lat i de residu i mesurar el seu índex 

de refracció. 
- Mesurar el cabal de destil·lat. 
- Anotar les temperatures dels termòmetres que controlen els banys 

termostàtics. 
 
Un cop s’ha acabat  la destil·lació es guarden les dades enregistrades pel 
programa cobra.  
Amb les dades obtingudes en cada experiment s’ha realitzat perfils de 
temperatura, de concentració (de destil·lat i de residu) i de cabal, amb la 
finalitat de comparar els experiments.  
 
 
Amb l’anàlisi de resultats de tot el conjunt d’experiments podem afirmar: 
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- Les millors condicions d’operació per la nostra planta pilot i per la mescla 
etanol-2-metilpropanol són a reflux 6, sense estabilitzar la columna i amb 
la utilització de banys termostàtics. 

- En general, utilitzant banys termostàtics millorem els cabals de destil·lat, 
ja que evitem tenir fluctuacions de cabal. 

- Al comparar els experiments a reflux total i els que no, veiem que quan 
no estabilitzem la columna obtenim millors resultats que quan si que ho 
fem. 

- Per últim podem afirmar que la planta pilot  funciona correctament, i per 
tant, podem realitzar els seu scale-up industrial. 

 
El scale-up consisteix en dimensionar unes dades obtingudes en una planta 
pilot, per al seu ús industrial. 
S’ha dimensionat la planta pilot obtenint: 
 
  

Característiques Planta pilot Planta industrial 
altura (m) 1 4 
altura rebliment (m) 0,9 3,6 
diàmetre exterior (mm) 62 156 
diàmetre interior (mm) 25 63 
volum calderí (L) 2 50 
volum matràs col·lector (L) 0,1 2,5 
volum interior columna (L) 0,5 12,5 
àrea superficial condensador (cm2) 75 791,6 
llargada condensador (cm) 26,5 60 
diàmetre condensador (cm) 0,9 4,2 

 
 
S’ha estimat un cost aproximat del que costaria dur a terme aquesta planta 
industrial, el pressupost inclou l’equip (columna, calderí, l’escalfament 
elèctric, col·lector, divisor de reflux, condensador i el rebliment); l’estructura 
mecànica i el muntatge dintre de Catalunya.  
El cost aproximat és de 24.000€ 
 
Com a conclusions finals hem de dir que s’ha assolit l’objectiu, s’ha 
comprovat el correcte funcionament de la planta pilot, s’ha realitzat l’scale-
up i s’ha proporcionat un cost aproximat de la planta industrial. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’objectiu del projecte és l’estudi del correcte funcionament de la planta pilot 
de destil·lació de rebliment situada al laboratori d’enginyeria química de 
l’Escola Universitària Politècnica de Manresa, i saber si aquesta columna és 
apte per dimensionar-la a escala industrial. 
 
Per assolir aquest objectiu  es realitzaran una sèrie d’experiments a la 
planta pilot amb diferents condicions d’operació de la mescla etanol-2-
metilpropanol. Amb les dades obtingudes es realitzaran perfils de 
temperatura, concentració i cabals, amb la finalitat de poder comparar-les. 
 
El treball consta d’una primera part introductòria on s’explica en què 
consisteix l’operació unitària de destil·lació, i el tipus de destil·lació que hi 
ha, les columnes de plats i rebliment, així com el càlcul d’una columna de 
rebliment. 
 
A continuació tenim una segona part on es descriu detalladament la planta 
pilot que s’utilitzarà, les parts que la formen i el funcionament d’aquestes. 
 
Per acabar tenim la part central del projecte, la part experimental, on 
s’explica com s’han dut a terme els experiments realitzats i les conclusions 
que s’han obtingut, i seguidament es realitzarà el dimensionat de la columna 
a una escala més gran, i es dona un cost aproximat del que costaria portar-
la a terme. 
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2. L’OPERACIÓ UNITÀRIA DE DESTIL·LACIÓ 
 
La destil·lació és una operació unitària que consisteix en la separació dels 
components d’una mescla líquida (en la qual tots els components són més o 
menys volàtils) per evaporació i condensació successives. Aquesta 
separació es basa en la diferència de volatilitats absolutes dels components, 
el que té com a conseqüència la formació d’un vapor de composició diferent 
a la del líquid que el precedeix. Com més gran sigui la diferència de 
volatilitats, major serà la separació que és podrà aconseguir. 

 
 

2.1 L’equilibri líquid-vapor 
 
Per a la separació dels components d’una mescla líquida per destil·lació és 
necessari saber si les composicions del vapor produït per ebullició de la 
mescla  són diferents a la composició de la mescla líquida de  l’alimentació, 
per aquesta raó és necessari tenir coneixement de les relacions d’equilibri 
entre les fases vapor i líquid. 
 
Una expressió senzilla per al coneixement d’aquest equilibri és l’anomenada 
Llei de Raoult, la qual estableix que: la pressió de vapor parcial del 
component (pA)  és igual a la pressió de vapor del component pur (Po

A) 
multiplicat per la fracció molar de component per a la fase líquida (xA). 
 
     A

o
AA  x·P  p =    

 
La llei de Raoult només és exacta per equilibris vapor-líquid d’una solució 
ideal en equilibri. Les solucions que tenen desviacions menyspreables del 
que considerem idealitat, són aquelles mescles les quals els seus 
components tenen una estructura i propietats físiques similars.  
 
En un sistema o mescla binària, el component amb la pressió de vapor més 
elevada a una temperatura determinada, l’anomenem component més 
volàtil, i per tant, l’altre component serà el menys volàtil. Expressarem la 
composició de la mescla com la concentració dels components més volàtils. 
 
Donada una pressió total del sistema P, tenim  que 
  
     BA P  P  P +=  
 
A : component més volàtil 
B: component menys volàtil 
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Aplicant la llei de Raoult abans esmentada, obtenim la fracció molar del 
component més volàtil en la fase líquida: 
 

  ))· A
o
BA

o
A  x- (1 (P  )  x·(P  P +=  →  o

B
o
A

o
B

A PP
P - P  x
−

=  

 
on xA és la fracció molar del c.m.v a la fase líquida. 
 
Per obtenir la fracció molar de la part gasosa, apliquem la llei de Raoult i la 
llei de Dalton: 
 
  A

o
AA  x· P  p =  (llei de Raoult)  AA  y· P  p =  (llei de Dalton) 

 

   
P
 x· P      y    y· P   x· P  p A

o
A

AAA
o
AA =→==  

 
on yA és la fracció molar del c.m.v en la fase gas. 
   
 
 
2.1.1 Diagrama de punts d’ebullició 
  
En aquest diagrama veiem representada la temperatura en front de la 
concentració  a una pressió constant. 
 
 

      
         

   
  Figura 2.1. Diagrama de punts d’ebullició 
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En el gràfic TA i TB són respectivament les temperatures d’ebullició dels 
components de la mescla A i B (considerem el component A el més volàtil). 
 
La corba superior és la de vapor saturat per sobre d’ella només hi ha fase 
gasosa; d’altra banda la corba inferior és la corba del líquid saturat, per sota 
de la qual tenim l’estat líquid. Entre les dues corbes existeix una mescla de 
les dues fases. 
 
Una mescla líquida amb composició xA té el punt d’ebullició al punt T1. La 
fracció de vapor en l’equilibri és yA, i el punt d’ebullició de yA després de ser 
condensat és T2. 
 
 
 
2.1.2 Diagrama d’equilibri 
 
En aquest diagrama es representa en l’eix de les abscisses la composició 
del component més volàtil en la fracció molar de la fase líquida (xA), i en l’eix 
d’ordenades la fracció molar en la fase gas (yA). 
 

   
   
 
    Figura 2.2. Diagrama d’equilibri 
 
 
Com més gran sigui la distància entre la corba en l’equilibri i la diagonal de 
la fig.2.2 major serà la diferència entre les composicions de la fase líquida i 
la gas, i per tant, més fàcil serà dur a terme la separació per destil·lació.  
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Una mesura numèrica és el factor de separació o el que en destil·lació 
anomenem volatilitat relativa (α), la qual relaciona les concentracions dels 
dos components de la mescla en ambdues fases. 
 

   
A

A
A x

p  α =   
B

B
B x

p  α =  

 

  
·xy
·x y  α  Dalton de llei la aplicant 

p ·x
 x· p 

xp
xp  

α
α α

A B

BA

BA

BA

BB

AA

B

A =⇒⇒===  

 
 

AA

AA
BABA )·xy(1

)x·(1y  α   1y  yi  1x   xque Sabent
−

−
=⇒=+=+  

 
 
D’aquesta equació aïllem yA , obtenint, 
 

   
A

A
A

A

A
A 1)·y(αα

y      xi     
1)·(αx1

α·xy
−−

=
−+

=  

 
 
Aquestes relacions ens permeten calcular la composició del vapor per 
qualsevol valor de x, sempre que es conegui la volatilitat relativa. Només 
podrem dibuixar el diagrama d’equilibri, mai el de punts d’ebullició. 
 
 
2.2 Diferents tipus de destil·lació 
 
Tal com es pot observar en la figura 2.2, per a una mescla binària amb una 
corba x-y, el vapor és sempre més ric en el component més volàtil que el 
líquid a partir del qual s’ha format. 
 
 Hi ha tres mètodes principalment utilitzats en la pràctica de la destil·lació 
que estan basat en aquest fet: 
 
 
      Destil·lació 

                      simple                  flash               fraccionada 

         batch o discontinua       continua       
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2.2.1 Destil·lació simple o diferencial 
 
És una operació discontinua, en la qual la mescla a destil·lar s’introdueix en 
el calderí, on se li subministra calor per portar-la a la seva temperatura 
d’ebullició. El vapor produït es condensa en l’exterior del calderí, donant lloc 
al destil·lat. 
 
     

        
 
    Figura 2.3. Muntatge d’un destil·lador simple 
    
 
Com veiem en la figura consisteix en un matràs  on es disposa la mescla a 
separar amb un condensador i al final d’aquest un contenidor receptor pelr 
al vapor condensat. La mescla s’escalfa mitjançant una manta calefactora. 
El seu  muntatge és normalment el que es sol utilitzar en un laboratori. 
 
 
 
2.2.2 Destil·lació flash o instantània 
 
La destil·lació flash és una operació de separació que té lloc en una sola 
etapa on s’evapora parcialment una mescla líquida. El vapor aconsegueix 
l’equilibri amb el líquid residual, es separen i s’eliminen les fases vapor i 
líquida. Aquest tipus de destil·lació és pot  dur a terme de forma continua o 
bé discontinua. 
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   Figura 2.4. Esquema de destil·lació flash 
 
 
Com podem veure en la figura 2.4, l’alimentació es escalfada per un 
intercanviador de calor. A continuació es redueix la pressió, el vapor es 
forma adiabàticament a expenses del líquid, llavors la mescla s’introdueix al 
separador o destil·lador on roman suficient temps per a que es separin les 
dues fases. Degut al gran contacte que existeix entre les dues fases abans 
de la separació, els corrents que surten estan en equilibri. 
Un cop s’ha dut a terme la separació, el vapor surt per la part superior del 
separador on després es fa passar per un condensador per poder ser 
recollit. La fase líquida s’evacua per la part inferior del separador. 
 
 
 2.2.3 Destil·lació fraccionada o rectificació 
 
L’operació de rectificació consisteix en fer circular a contracorrent el vapor  
d’una mescla amb el condensat procedent del mateix vapor, en un aparell 
anomenat columna de rectificació. 
 
Les parts essencials d’una columna de rectificació són: la columna 
pròpiament dita, que es on és duu a terme el contacte entre el líquid i el 
vapor; el calderí situat a la part inferior on es fa bullir la mescla a separar; i 
per últim el condensador de reflux situat a la part superior, el qual té la 
funció de condensar  el vapor que ascendeix per la columna, i retornar a 
dins la columna part del líquid condensat pel seu contacte amb el vapor. 
 
Per aconseguir aquest contacte entre les dues fases, i així establir 
l’intercanvi de matèria entre elles disposem de dos dispositius: 
  

- columna de plats on els plats retenen el líquid a través dels 
qual el vapor és veu obligat a passar. 

- columna de rebliment on el rebliment omple el interior de la 
columna verificant el contacte entre fases sobre la seva 
superfície 
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Per explicar el seu funcionament observem la figura següent, la qual ens 
mostra un esquema d’aquestes tipus de columnes: 
 
 

 
   
   Figura 2.5.  Esquema destil·lació fraccionada 
 
 
La mescla que es vol destil·lar es alimentada al calderí,  el qual proporcionar 
calor a la mescla i llavors el  líquid es converteix parcialment en vapor.  
El vapor format al calderí és més ric en el component més volàtil que el 
líquid no vaporitzat. 
Per augmentar la concentració del component més volàtil en el vapor 
procedent del calderí es posa en contacte amb el corrent líquid que 
descendeix per la columna. 
 
Aquest líquid ha de ser més ric en el component més volàtil de manera que 
es produeixi transferència de matèria del component més volàtil des de 
líquid cap al vapor per cada una de les etapes o pel rebliment de la 
columna. El líquid l’obtenim condensant el vapor de la part superior de la 
columna i retornant una porció d’aquest cap al seu interior. Aquesta porció 
de líquid retornat a la columna és anomenada reflux. 
La utilització de reflux augmenta la puresa del destil·lat però augmenta el 
cost de la separació, ja que el vapor que genera el calderí ha de ser el 
suficient per proporcionar destil·lat i a la vegada reflux. 
 
Finalment per la part superior de la columna retirem el destil·lat o producte, i 
per la part inferior (pel calderí) es treu el líquid amb major part de 
component menys volàtil, anomenat producte de cua o residu. 
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2.3. Columnes de plats i rebliment 
 
2.3.1 Columnes de plats 
 
L’objectiu dels plats en les columnes de destil·lació és aconseguir una gran 
superfície de contacte entre les dues fases buscant les condicions òptimes 
pel transport de la calor i de la matèria 
Les columnes de plats són cilindres verticals en les quals el líquid i el gas es 
posen en contacte en forma d’etapes sobre plats. El líquid entra per la part 
central de la columna i circula de manera descendent per gravetat. El gas 
flueix en sentit ascendent a través plats, on es mescla amb el líquid; a 
continuació es separa i passa al següent plat.  
L’efecte global és un contacte múltiple a contracorrent entre el líquid i el 
vapor o gas.  
En les columnes de plats podem distingir dues seccions diferents segons la 
seva missió: la secció superior de la columna, on es separa el component 
més volàtil de la mescla, la qual anomenem zona d’enriquiment o 
rectificació. La secció inferior o  zona d’esgotament que separa del 
component més volàtil els menys volàtils. 
  
Cada plat de la columna representa una etapa on es posen en contacte les 
dues fases. El número de plats o etapes d’una columna depèn del grau de 
ificultat que tingui la separació que es vol dur a terme.  
En la figura següent es mostren diferents tipus de plats: 
 

     
 
    Figura 2.6. Exemples de plats 
 
 
D’altra banda el diàmetre de la columna depèn de les quantitats de líquid i 
gas que circulen pel seu interior per unitat de temps. 
 
En la figura següent mostra l’esquema d’una columna de plats: 
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   Figura 2.7. Esquema d’una columna de plats 
 
 
 
2.3.2 Columnes de rebliment 
 
Les mateixes condicions de contracorrent entre el líquid i el vapor i el 
contacte entre ells podem aconseguir-ho mitjançant un altre dispositiu 
diferent, com són les columnes de rebliment. 
Aquestes columnes són uns dispositius més senzills si les comparem amb 
les columnes de plats.  
 
Una torre de rebliment consisteix en un cilindre vertical, el qual conté un plat  
de suport en la part inferior de la columna, per subjectar el rebliment que hi 
posem; també disposa d’un dispositiu de distribució del líquid, dissenyat per 
proporcionar una irrigació eficaç del rebliment. 
 
En aquestes columnes el vapor circula de forma estacionària cap amunt i el 
reflux es desplaça cap avall, originant un sistema a contracorrent a 
diferència de les columnes de plats en les que el procés d’enriquiment té 
lloc en forma d’estadis o etapes. 
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  Figura 2.8. Esquema d’una columna de rebliment 
 
 
El rebliment que disposem en les columnes, ha de tenir o proporcionar les 
següents característiques: 

  
o Ha de ser construït d’un material inert davant els possibles fluids que 

recorrin la columna. 
o Ser resistent mecànicament sense tenir un pes excessiu. 
o Posseir els passos adequats per als dos corrents sense una 

excessiva retenció del líquid o caiguda de pressió. 
o Proporcionar un bon contacte entre les dues fases. 
o Ha de ser de fàcil maneig i instal·lació, i també de fàcil neteja. 
o Un cost raonable. 

 
 
 Podem diferenciar entre dos tipus de rebliment:  
 

- aleatoris o a l’atzar 
- regulars 

 
 
 Rebliment aleatori o a l’atzar 
 

Són aquells els quals simplement es disposen dins de la columna de forma 
aleatòria. 
La majoria són construïts de materials econòmics, inerts i relativament 
lleugers; com ara la porcellana, l’arcilla o diferents plàstics. Encara que a 
vegades s’utilitzen anells metàl·lics de paret molt fina d’acer o d’alumini. 
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En la figura següent es mostren diferents tipus de rebliment: 
 

 
 

Figura 2.9. Cossos de rebliment: (a) Berl; (b) Intalox; (c) anell Rasching; (d) anell Pall 
 
 
 

 Rebliment regular 
 

Aquests tipus de rebliment no es disposen a l’atzar, sinó de manera 
ordenada o regular com el seu nom indica. 
El rebliment regular té l’avantatge de que hi ha una menor caiguda de 
pressió pel gas i un flux major. Com a desavantatge té que la instal·lació és 
més costosa econòmicament. 
 

 
     Figura 2.10. Rebliment regular 
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2.3.3 Comparació de columnes de plats i columnes de rebliment 
 

Els criteris que es mostren a continuació poden ser molt útils al considerar 
l’elecció entre els dos tipus de columnes. 

  
1. Caiguda de pressió del gas: Generalment , les columnes de rebliment 

experimenten  una menor caiguda de pressió. 
2. Retenció del líquid: Les columnes de rebliment proporcionaran una 

retenció del líquid menor. 
3. Relació líquid-gas: En les de plats es treballa amb uns valors molt més 

baixos d’aquesta relació. 
4. Refredament del líquid: El refredament es produeix més fàcilment en les 

torres de plats. El líquid s’elimina més ràpidament en els plats per 
passar-los a refredar-los i tornar-los a introduir en la columna, que no 
pas en les de rebliment. 

5. Corrents laterals: Són eliminades més fàcilment de les columnes de 
plats. 

6. Sistemes escumants: Les columnes de rebliment operen amb menor 
bombolleig del gas a través del líquid. 

7. Corrosió: Quan es tenen problemes de corrosió, les columnes de 
rebliment son les més econòmiques. 

8. Neteja: És més fàcil en les columnes de plats. 
9. Fluctuacions grans de temperatura: Els rebliment de ceràmica o de grafit 

tendeixen a trencar-se. Els plats i els rebliments de metalls són més 
satisfactoris. 

 
 
  

                
  Figura 2.11. Comparació de les columnes de rebliment i de plats respectivament 



                                                                                                             3. Càlcul d’una columna de rebliment 

- 14 - 

3. CÀLCUL D’UNA COLUMNA DE REBLIMENT 
 

 
En el càlcul d’una columna de rebliment, el que volem és determinar 
bàsicament l’alçada necessària de rebliment que simbolitzem amb la lletra 
“Z”. 
Per a la determinació d’aquesta tenim dues maneres diferents de fer-ho: 

 
a) Per l’altura equivalent a un plat teòric (H.E.T.P). 
b) Pel nombre d’elements de transmissió. 
 
 
3.1  Càlcul per l’altura equivalent a un plat teòric (H.E.T.P.) 
 
Com totes les seccions del rebliment són físicament iguals, es suposa que 
un estadi d’equilibri està representat per una determinada altura de 
rebliment. Per tant, l’altura de rebliment per una separació determinada ve 
donada per: 
 

    Z = Nº plats teòrics · HETP 
 

Per al càlcul del número de plats teòrics d’una columna de plats tenim dos 
mètodes, el mètode analític de Lewis-Sorel i tenim el mètode gràfic  de 
McCabe-Thiele.  

 
 3.1.1 Mètode de Lewis-Sorel 

 
En aquest mètode considerem dues seccions de la columna: la secció 
superior o d’enriquiment i la secció inferior o d’esgotament. La zona 
d’enriquiment la tenim situada per sobre del plat d’alimentació de la columna 
i la d’esgotament per sota d’aquest plat. 

 
Els següents esquemes ens mostren una columna destil·lació i un plat teòric 
respectivament, per tal de comprendre millor el mètode. 
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   Figura 3.1. Columna de destil·lació per seccions 

  
 
 

 
    
   Figura 3.2. Cabals i composicions de plats 
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Taula 3.1. Taula de nomenclatura  
 

Nomenclatura Definició Unitats en SI 
D cabal de destil·lat kmol/s 
F cabal d’alimentació kmol/s 
L cabal de líquid que torna a la columna kmol/s 
m plat teòric de la zona inferior ------ 
n plat teòric de la zona superior ------- 

Re raó de reflux ------- 
V cabal de vapor que abandona la columna kmol/s 
W cabal de residu kmol/s 
x fracció molar d’un component en la fase líquida ------- 
xD fracció molar en el destil·lat ------- 
xF fracció molar en l’alimentació ------- 
xW fracció molar en el residu ------- 
y fracció molar d’un component en la fase gas ------- 

 
 
Primerament s’ha de realitzar els balanços de matèria, el total i el parcial de 
cada secció, per tal d’obtenir les equacions de les rectes tan superior com 
inferior. Aquests balanços són referits al component més volàtil: 

 
 Zona superior o d’enriquiment:  

 
 

Total → D  L  V 1nn += +  
Parcial → ·D x ·xL  y·V D1n1nn n += ++  
 
a partir d’aquest balanços obtenim la primera equació, la de la 
recta superior: 
 

  D
n

1n
n

1n
n ·X

V
D   x·

V
L  y += +

+  

   
 Balanç de matèria de la zona superior 
 

 
 Zona inferior o d’esgotament: 

 
 

Total →     W  V L m1m +=+  

   Parcial → 
w1m1mmm

wmm1m1m

 x· W x·L y·V
·x W y·V x· L

−=→
→+=

++

++  
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 obtenim l’equació de la recta inferior, 
 
 

     
m

W
1m

m

1m
m V

 xW· -  x
V

L  y +
+= ·  

 
    Balanç de matèria de la zona inferior 
 
 

amb les equacions dels balanços de matèria de la zona superior i inferior,  
més les dades d’equilibri i sabent que: 

 

  
1Re

Re
D L

L  
V
L

n

n

n

n

+
=

+
=    

1Re
1

D L
D  

V
D

nn +
=

+
=  

 

  
Re

1 Re  
Re
1  1  

L
D  1 

L
DL

nn

n +
=+=+=

+            1  Re   1  
D
L  

D
DL nn +=+=

+  

 
 
   
  
 podem obtenir l’expressió següent  per a la recta d’operació superior: 
 
 

     
1Re

x   x
1Re

Re  y D
1nn +
+

+
= +·  

 
       
 

Coneixent les dades d’equilibri de la mescla, les composicions d’entrada de 
la mescla, del destil·lat i del residu; aplicarem l’equació anterior 
conjuntament amb les dades d’equilibri. D’aquesta manera podem obtenir 
una taula similar a la següent: 

 
 
 

 
 
 
   

 
c.m.v. = component més volàtil 

 
 
 

 
 
 
 

Nº plat x c.m.v. y c.m.v. 
n xn yn 

n+1 xn+1 yn+1 

... ... ... 
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En el moment en que x sigui menor a la composició d’alimentació xF,  
sabrem el nº de plat per on entra l’aliment. Llavors per continuar 
determinant el següent plat, aplicarem l’equació del balanç de matèria per a 
la zona inferior. 
Obtindrem el número de plats teòrics quan x sigui inferior a la composició 
del residu.  
Però hem de tenir en compte que el vapor que entra per la part inferior de la 
columna està enriquit, això fa que obtinguem un altre plat, llavors tenim x 
plats + el calderí, per exemple, si en el plat nº 5 la x<xw (seria l’últim plat), 
llavors direm que tenim una columna de 5 plats teòrics + el calderí. 

 
 
3.1.2 Mètode de McCabe-Thiele 

 
Aquest mètode és el de Lewis-Sorel graficat per McCabe-Thile, no és un 
mètode analític, sinó que és gràfic i es duu a terme en el diagrama 
d’equilibri.  

 
En el diagrama les composicions del líquid i del vapor en cada plat venen 
donades per un punt de la corba d’equilibri. 
La composició del vapor que ascendeix d’un plat davant la del líquid que 
baixa d’aquest mateix plat esta representada per un punt sobre una de les 
rectes corresponents a la recta d’operació de la zona superior i un altre a la 
inferior. 

 
La primera recta, corresponent a la zona superior passa pels punts: 

 

  )x·
Vn
D (0,    )

1Re
x , (0   i  ) x,x( D

D
DD ≡

+
 

 
El punt ( xD, xD) passa per la diagonal corresponent a la diagrama d’equilibri. 
 
La segona recta, la inferior, passa pel punt  (xw, xw), el qual també passa per 
la diagonal del diagrama d’equilibri. Aquesta recta té pendent:  
 

    








m

m

V
L  

 
 
En la figura següent  es veuen representades les rectes d’operació: 
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 Figura 3.3. Diagrama d’equilibri amb les rectes d’operació 
 
  

Cada esgraó format per la línia horitzontal i una altra vertical que tallen 
sobre la corba d’equilibri i tanmateix estan limitades per les rectes 
d’operació, correspon a un plat teòric de la columna. 
El número de plats teòrics ve donat pel nombre d’esgraons, partint del punt 
(xD,xD) fins arribar al punt (xw,xw). 
Com s’observa en la figura següent es van traçant inicialment sobre la recta 
superior en el moment que arribem al punt d’intersecció de les rectes 
canviarem i les dibuixarem sobre la recta inferior. 
 

 

  
 . 
 Figura 3.4. Diagrama d’equilibri amb el plats teòrics 
 
 

Com s’ha esmentat a l’inici d’aquest tema l’altura d’una columna de 
rebliment ve donada pel número de plats teòrics, explicat anteriorment i per 
l’H.E.T.P (altura equivalent a un plat teòric). 
Degut a la gran varietat de rebliments que podem trobar, les dades de 
H.E.T.P. per a qualsevol operació es solen estimar mitjançant resultats 
obtinguts en operacions similars o bé s’obtenen experimentalment. 

    Recta superior  
 
     Recta inferior 

    Recta superior  
 
     Recta inferior 
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Per a columnes amb un diàmetre superior a 30 cm tenim la taula següent: 
 
 
Taula 3.2. Dades de H.E.T.P per a columnes de gran diàmetre 
 

 
 
D’altra banda l’autor Murch, mitjançant l’anàlisi dels resultats d’un cert 
nombre d’investigadors, i considerant columnes de 50 a 750 mm de 
diàmetre i 0’9 a 3’0 m d’altura de rebliment, proposa la següent relació: 
 
 
  H.E.T.P = C1·G’C2·dc

c3· Z1/3·αµL/ρL 
   
   
on  C1, C2 i C3 varia segons el tipus de rebliment: 
 

 
  Taula 3.3.Constants a utilitzar en l’equació de l’H.E.T.P 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
on G’ → velocitat màssica del vapor (Kg/m2) 
 dc → diàmetre columna (mm) 
 Z  → altura de rebliment 
 α  → volatilitat relativa 
 µL → viscositat (Ns/m2) 
 ρL → densitat (Kg/m3) 
 H.E.T.P→ m  

 ∅ del 
rebliment 

(plg) 

∅ de la 
columna 

(mm) 

prof. de 
rebliment 

(cm) 
mescla H.E.T.P 

mín.(plg) 

0,3 3 18 4 

0,6 6,5 30 11 

0,9 3 18 6 

1 3 18 8 

Anells Rasching 

2 3 30 

etanol-aigua 

12 

Anells Pall 1 3 30 etanol-aigua 6 

Sillas Berl 1 3 18 etanol-aigua 11 

Tipus 
rebliment 

Mida 
(mm)

C1 
(x 10-5)

C2 C3 

9 0,77 -0,37 1,24
12’5 7,43 -0,24 1,24
25 1,26 -0,10 1,24Anells 

50 1,80 0 1,24
12,5 0,75 -0,45 1,11Muntures 25 0,80 -0,14 1,11

9 0,29 0,50 0,30
19 0,45 0,30 0,30Anells Rasching
25 0,92 0,12 0,30
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En la pràctica industrial el concepte de H.E.T.P s’utilitza per convertir el 
número de plats teòrics en altures de rebliment. La majoria de dades que es 
disposen s’han obtingut a partir d’operacions a petita escala. Això fa que no 
sigui una bona orientació per a plantes industrials. 
Encara que hi ha dades com les que s’expressen en la taula següent que 
ens poden ajudar a orientar-nos: 

 
  
 Taula 3.4.Valors de l’H.E.T.P per plantes a escala industrial 
 

Tipus de rebliment o aplicació H.E.T.P (m) 
rebliment de 25 mm de diàmetre 0,46 
rebliment de 28 mm de diàmetre 0,66 
rebliment de 50 mm de diàmetre 0,9 

absorció 1,5-1,8 
columnes amb diàmetre < 0,6m diàmetre de la columna 

 
 
 

3.2  Càlcul pel nombre d’elements de transmissió 
 
L’altura de rebliment Z necessària per efectuar una separació determinada 
ve donada per: 

 
 Z = Nº elements de transmissió · alçada element de transmissió 

 
Si considerem que la resistència principal al transport de matèria es troba 
en la fase gas, el número  d’elements de transmissió (NOG) i l’altura 
d’elements de transmissió (HOG) s’expressen per: 
 

   
aK

G  H                     
-y*y

dy  N
 G

  OG

y

yOG
2

1

== ∫  

 
D’altra banda, si la principal resistència la trobem a la fase líquida, llavors: 
 

   
aK

L  H                     
 x-*x

dx  N
L

  OL

x

xOL
2

1

== ∫  

 
 
on  y* i x* són les  composicions de vapor i del líquid en equilibri 

respectivament. 
     x i y són les composicions de vapor i del líquid respectivament. 

a  és l’àrea de superfície de rebliment per unitat de temps, i KG i KL són        
els coeficients relacionats amb els coeficients de transport kG i kL i amb 
el pendent de la corba d’equilibri per les expressions: 

 
 

        
k m 

1 
k
1  

K
1   ;            

k
m  

k
1  

K
1

GLLLGG

+=+=  
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 Per tant l’altura Z serà : 
 
   Z = NOG · HOG 

El número d’elements de transmissió, NOG, es determina per integració 

gràfica de  
y)*(y

1
−

 en front de y per cada una de les seccions, entre els 

límits corresponents. 
 
Per determinar el límit y1, el qual correspon a la secció inferior, tindrem en 
compte que el calderí equival a un plat teòric, per tant, la composició y1 que 
entra a la columna serà la corresponent a les condicions d’equilibri amb el 
líquid de composició xw (x1). 
     

   
 

  
La composició del líquid que cau del calderí, es calcula per mitjà de 
l’equació de la recta inferior. 
El límit y2 corresponent a la secció inferior també es calcula amb la recta 
inferior, on el valor de x serà xF. 
 
Per a la secció superior el límit inferior serà igual al límit superior de la 
secció inferior, i el límit superior serà igual a la composició del destil·lat, ja 
que la composició del líquid de reflux és la mateixa que la del vapor que surt 
del rebliment. 
 
Mitjançant una taula similar a la següent, podrem calcular l’àrea compresa 
entre els límits. 
 

x y* y (y*-y) 1/(y*-y) ∆A 
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L’altura global de l’element de transmissió pot determinar-se per les 
relacions següents: 
 
    

  LGOG H
L

m·GHH +=    GLOL H
m·G

LHH +=  

 
on HL i HG són les altures de rebliment dels elements de transmissió 
referides al vapor i al líquid, que venen donades per: 
 
 

  0'5
L

η

L
L Sc

µ
LφH 







=    0'5

Gγ

β

G Sc
L
αVH =  

 
Els valors dels coeficients Φ, α, β, γ i η estan tabulats segons el tipus de 
rebliment. 
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4. PLANTA PILOT DE DESTIL·LACIÓ  
 
Els experiments necessaris per dur a terme aquest treball s’han realitzat en 
la planta pilot del laboratori d’enginyeria química de l’Escola Universitària 
Politècnica de Manresa. 
La planta pilot utilitzada consta de les parts següents: 
 

- Columna de destil·lació amb rebliment 
- Cobra Interface 2 
- Mòdul de temperatura 
- Sondes de temperatura Pt-100 
- Suport informàtic amb el programa cobra 
- Balança 
- Material bàsic de laboratori 

 
 
4.1 Columna de destil·lació amb rebliment  
 
La columna de destil·lació  és la part principal de la planta pilot. La columna 
és de la casa AFORA i amb capçal i calderí té una alçada de 2’10m.  
 
La columna consta de les parts següents.  
 

1-  Regulador de potència 
2-  Manta calefactora 
3-  Matràs de tres boques amb aixeta Rotaflo 
4- Columna 
5-  Rebliment del tipus DIXON 
6-  Cap de columna automàtica Quickfit 
7- Temporitzador o regulador de reflux 
8- Refrigerant Liebig-West 
9- Matràs de recollida de destil·lat 
10-  2 Banys termostàtics 
11- 4 termòmetres digitals 

 
En la figura 4.1 es mostra l’esquema de la columna de rebliment en planta 
pilot on es poden observar les parts esmentades anteriorment: 
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Figura 4.1. Esquema de columna de destil·lació en planta pilot 
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La columna està controlada per dues sondes de temperatura una que ens 
indica la temperatura del calderí (matràs de tres boques) i l’altra que marca 
la temperatura del destil·lat (cap de columna). Les dues sondes estan 
connectades a la interfície Cobra que a la vegada està connectada a un 
ordinador. 
 
La figura següent ens mostra el muntatge de la planta pilot: 
 

 
 

Figura 4.2. Esquema de muntatge de la planta pilot 
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La columna l’hem aïllada amb llana de vidre i paper d’alumni per evitar les 
pèrdues de calor.  
 
En les següents imatges es pot veure la columna sense aïllar i la columna 
un cop aïllada: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.3. (1) Foto  de la columna en planta pilot aïllada.  
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Figura 4.3. (2) Foto de la columna en planta pilot sense aïllar 
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4.2 Descripció de les parts que formen la columna 
 
4.2.1 Regulador de potència 
 
El regulador de potència de la mateixa casa que la columna (AFORA), és 
l’aparell amb el qual, com el seu nom indica, regula la potència que li 
aportem a la manta calefactora. Es regula amb % potència i té intensitat 
10A. 
Per conèixer la potència en watts que subministra el regulador hem de 
multiplicar la intensitat pel voltatge i pel tant per cent de potència. 
Per exemple, si tenim un 10% de potència, el regulador aporta una potència 
de 220 W. 
 
    W2200,10  A· V·10220% · I ·V P ===  
 
 
Aquest aparell consta de les següents parts: 
 

1- Rodeta amb la qual triem el % de potència que volem que la manta 
calefactora aporti a la columna. % de potència va de 0 al 100%. 

2- LED indicatiu, el qual estarà encès quan el regulador està en 
funcionament. 

3- Endoll en el qual endollem la manta calefactora.  

 
   Figura 4.4. Esquema del regulador de potència 
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4.2.2 Manta Calefactora 
 
La manta calefactora és una manta elèctrica de llana de vidre que ens 
escalfa el matràs de tres boques i per tant, també escalfa la mescla a 
estudiar. Un trípode i la carcassa contenen en el seu interior la manta (i a 
més a més aguanten el pes del calderí). 
 
Aquest aparell funciona a 220 V i la potència com ja hem comentat 
anteriorment es tria mitjançant el regulador de potència. 
 
4.2.3 Matràs de tres boques amb aixeta 
 
El matràs de tres boques és un matràs de fons rodó amb tres obertures o 
boques. La primera és una aixeta de Rotaflo de 6 mm situada a la part 
inferior per buidar el contingut del matràs, una altra obertura és l’entrada per 
omplir-lo, i la darrera boca és per a col·locar les sondes de temperatura o 
termòmetres. 
 
El matràs fa la funció de calderí i té una capacitat de 2 litres. 
 
 
4.2.4 Columna  
 
La columna d’1 m d’alçada, té un diàmetre exterior de 62 mm i un diàmetre 
interior de 25 mm, el gruix de paret és de 18’5 mm. 
 
La columna és de doble paret de vidre i platejada. Disposa d’un tipus de 
vidre que impedeix el seu trencament per dilatació o bé per contracció, 
també disposa d’una franja longitudinal transparent per poder observar que 
succeeix a l’interior de la columna així com al rebliment que hi ha dins. 
 
 
4.2.5 Rebliment del tipus Dixon. 
 
El rebliment utilitzat en aquesta columna és del tipus Dixon, els quals són 
cilindres de 3 x 3 mm construïts amb acer inoxidable. L’altura aproximada 
de rebliment en la columna és de 90 cm. 
 
 
4.2.6 Cap de columna automàtic Quickfit 
 
Aquesta és la part de la columna on es produeix la separació de vapors, és 
a dir on es regula la raó de reflux. 
 
El cap de columna actua de manera diferent als típics. Divideix el vapor en 
dues parts, una part la deixa sortir cap al condensador. També té doble 
paret platejada amb una franja sense per poder observar el seu interior. 
 
També cal esmentar que té una entrada per a una possible col·locació d’una 
sonda o termòmetre. 
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El cap de columna consta de: 
 
1- Cos de la columna per on puja el vapor i on es produeix el reflux. 
2- Vàlvula que tanca i obre la sortida del destil·lat. 
3- Refrigerant, en aquest cas és l’aigua de l’aixeta, el qual passa pel   

conducte per on passa el vapor i el fa condensar. 
4- Electroimant que acciona la vàlvula de sortida del destil·lat. 
 
La següent figura ens mostra el cap de columna, així com les seves parts: 
 
 

    
 
    

Figura 4.5. Esquema del cap de columna Quickfit 
 
 
 

4.2.7 Temporitzador o regulador de reflux 
 
El temporitzador és l’aparell encarregat de regular la raó de reflux i actua 
sobre l’electroimant, que aquest a la seva vegada actua sobre la vàlvula de 
sortida de destil·lat. 
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Figura 4.6. Esquema temporitzador o regulador de reflux. 
 
L’interruptor 1 posa en funcionament el temporitzador que regula l’imant 
(raó de reflux). Quan es troba en la posició PARO el reflux està tancat, no 
actua l’electroimant i per tant no hi ha sortida de destil·lat. En la posició 
MANUAL el reflux està completament obert. I en AUTOMATICO el 
temporitzador actua segons el reflux que li marquem amb la rodeta 3 
(indicada en l’esquema ). 
 
D’altra banda amb l’interruptor número 2 aconseguim commutar el dos 
modes amb que pot funcionar el temporitzador. 
Si aquest està en posició NORMAL voldrà dir que graduem amb la rodeta 3 
el temps durant el qual estarà oberta la sortida de destil·lat essent el temps 
que estarà tancada d’un segon. 
 
En la posició PARO l’electroimant no actua, i finalment en la posició 
INVERSO el que graduem amb la rodeta 3 és el temps que volem que 
l’electroimant no actuí, és a dir, que estigui la vàlvula tancada. 
 
 
4.2.8 Refrigerant Liebig-West 
 
El refrigerant Liebig és un intercanviador de calor de tubs concèntrics. Pel 
tub interior hi passa el vapor separat, i pel més exterior hi circula el líquid 
refrigerant, el qual passa a contracorrent amb el vapor fent-lo condensar. 
Aquest tubs tenen una llargada de 26’5 cm aproximadament.  
Com en el cap de columna, el líquid refrigerant és aigua de l’aixeta que està 
en un bany termostàtic. 
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4.2.9 Matràs de recollida de destil·lat 
 
Matràs de 100 ml per a la recollida del destil·lat. Aquest matràs es posa 
sobre una balança, per tal de conèixer el cabal de destil·lat obtingut. 
 
 
4.2.10 Banys termostàtics 
 
En la planta pilot en tenim 2, un per al cap de columna Quickfit i l’altre per al 
refrigerant Liebig-West. Són de la casa Polysciene model 911, són manuals, 
s’ha d’escollir mitjançant una rodeta la temperatura que es vol per a l’aigua. 
 
 
Els banys termostàtics tenen la funció refredar o escalfar l’aigua que 
contenen en el seu interior, per aconseguir tenir la mateixa temperatura 
d’entrada i de sortida, i que sempre tinguem un cabal constant de 
refrigerant, evitant així les fluctuacions de cabals de destil·lat. 
El cabal que proporciona els bany s’ha calculat experimentalment. Per cada 
bany es mesurava el temps que trigava en omplir-se una proveta de 250 ml, 
obtenint: 
 
  Taula 4.1. Cabals dels banys termostàtics 
 

 temps (s) Mitjana dels temps (s) cabal (m3/h)
8 
11 Bany 1
8 

9 0,1 

12 
10 Bany 2
10 

10,7 0,084 

 
 
Bany 1→ Bany termostàtic pel refrigerant Liebig-West 
Bany 2→ Bany termostàtic pel refrigerant del cap de columna Quickfit 
 

 
 

Figura 4.7. Foto del bany termostàtic 
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4.2.11 Termòmetres digitals 
 
Aquests termòmetres són per mesurar la temperatura d’entrada i de sortida 
de l’aigua dels refrigerants. Són termòmetres digitals amb una sonda. Rang 
de mesura és -50ºC fins 150ºC, resolució és de 0,1ºC, i té una precisió de ± 
0,3ºC de -20 a 90ºC, la resta ± 0,5ºC. 
 
4.3 Cobra Interface 2 
 
És una interfície amb la qual s’enregistren les temperatures que es 
controlen de la columna, i aquesta les envia cap a l’ordinador. 
 

 
  
 
    Figura 4.8. Cobra interface 2 
 
 
4.3.1 Aplicació i descripció 
 
Cobra és una interfície (interface) de mesura  i control, és a dir, un dispositiu 
el qual facilita la connexió entre equips de diferents funcions o 
característiques, que es connecta a un ordinador. Té quatre entrades 
analògiques (cada una d’elles de 12 bits). Dos d’aquestes són entrades 
diferencials sense massa: els quatre valors mesurats són captats a la 
vegada. La interfície té, a més a més, dos cronòmetres controlats per port, 
dos sortides analògiques programables, i dos relés controlables per 
l’ordinador, un que actua de commutador i l’altre de presa de corrents de 
230 V. Cada un dels cronòmetres té una entrada d’arrencada i una entrada 
de detenció. Una d’aquestes entrades de port també es pot utilitzar com a 
entrada per commutar  impulsos i per mesurar freqüències i períodes. 
 
Es disposa a més de 8 entrades digitals, i altres tantes sortides amb 
indicació d’estat (LEDs). Les sortides digitals es poden alimentar des d’una 
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font de tensió continua incorporada, o externa amb tensions de 5... 15V i 
una intensitat de 2A. 
 
Les entrades i sortides, i les tensions d’alimentació internes van a través de 
tres connectadors que permeten la connexió a mòduls de mesura COBRA i 
d’altres perifèrics. 
 
 
4.3.2 Maneig 
 
a. Posta en marxa 

El connectador de 25 pins marcat com a “COMP”, que es troba al davant 
de la interfície, es connecta al port de sèrie de l’ordinador (COM1), amb 
el cable de dades RS232.  
COBRA es connecta a la xarxa de corrent alterna amb un cable. Cal 
assegurar-se que coincideixen la tensió de la xarxa amb la tensió 
indicada en la placa de característiques de l’aparell. 
El interruptor principal es troba en la part posterior de l’aparell. Tant aviat 
com s’encén ja està a punt per funcionar, la qual cosa s’indica pel LED 
vermell situat al costat de les entrades digitals 1. 
Els cables connectats no han de tenir més de 3m de llarg. 
El programa d’usuari instal·lat en el disc dur de l’ordinador es pot 
arrencar després d’haver encès el dispositiu COBRA. 

 
b. Elements funcionals i comandaments 

A excepció del interruptor principal, del cable de xarxa i del reté-presa de 
corrent, tots els elements funcionals i comandaments es troben en  la 
part davantera de l’aparell.  

 
c. Instruccions d’utilització 

Es recomana que els mòduls de mesura s’endollin sempre amb la 
interfície apagada, doncs si no es fa pot ocasionar-se un error en el 
sistema, i llavors caldria la reiniciació de tots els programes i obligarà a 
apagar i encendre altra vegada la interfície COBRA. 
 

4.3.3 Software 
 
Existeixen tots tipus de programes per ser utilitzats amb el cobra interface 2. 
Hi han  programes de potencial/pH, temperatura, oxigen, radioactivitat, 
intensitat lluminosa, conductivitat, calorimetria, electricitat (magnituds 
bàsiques), electricitat (potència i treball), etc... 
 
 
4.3.4 Accessoris 
 
Els accessoris que es poden trobar són conseqüència directa del software 
disponible, és a dir que existeixen mòduls de potencial/pH, temperatura, 
oxigen, radioactivitat, intensitat lluminosa, conductivitat, etc... 
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4.4 Mòdul de temperatura 
 
Dels accessoris comentats anteriorment el que s’ha utilitzat és el mòdul de 
mesura de temperatura, que conjuntament amb l’interfície cobra, serveix per 
a mesurar de manera assistida per ordinador, valors de la temperatura. 
 

    
       Figura 4.9. Esquema del mòdul de temperatura 
 
 
En la part frontal del mòdul de temperatura existeix un connector femella 
normalitzat segons norma DIN que és idoni per a la connexió de qualsevol 
sonda de temperatura Pt-100 més habituals del mercat. 
 
 
4.5 Sondes de temperatura Pt-100 
 
Les sondes de temperatura que s’han fet servir són de tipus termòmetres de 
resistència, que es basen en què alguns elements deixen passar, amb més 
o menys facilitat, un corrent elèctric quan varia la temperatura. Aquest tipus 
de mesuradors poden classificar-se en dos tipus, segons el detector sigui 
una resistència metàl·lica o bé un material semiconductor. 
 
L’esquema següent  ens mostra un termòmetre de resistència: 
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Figura 4.10. Termòmetre de resistència 
 

 
En el cas de resistències metàl·liques, el detector està constituït per un fil de 
metall molt pur, enrotllat al voltant d’un suport ceràmic o de vidre. 
 
Els materials que formen el conductor de la resistència han de tenir les 
característiques següents: 

 
- Alt coeficient de temperatura de la resistència, ja que d’aquesta 

manera serà molt sensible. 
- Alta resistivitat, ja que com més gran sigui la resistència a una 

temperatura donada, major serà la variació per grau (major 
sensibilitat) 

- Relació lineal resistència-temperatura. 
- Rigidesa i ductilitat, el que permet realitzar els processos de 

fabricació d’estiraments i d’enrotllament del conductor en les bobines 
de la sonda, per tal d’obtenir tamanys més petits (rapidesa de 
resposta). 

- Estabilitat de les característiques durant la vida útil del material. 
 
 
Els metalls més utilitzat són el platí, disponible comercialment en estat 
bastant pur, el níquel, el coure o una amalgama d’alumini i cobalt. 
El platí és el material més adequat des del punt de vista de precisió i 
d’estabilitat però presenta l’inconvenient del seu cost. 
 
El níquel és més econòmic que el platí i posseeix una resistència més 
elevada amb una major variació per grau, tot i això té com a desavantatge  
la seva poca linealitat resistència-temperatura i les variacions que 
experimenta el seu coeficient de resistència. 
 
Possiblement, el més utilitzat en l’àmbit industrial és el definit per la norma 
DIN-43760, anomenat Pt-100, consistent en una resistència de platí que té 
un valor de 100 ohms a 0ºC. 
 
El marge d’utilització d’aquest detector va des de -200ºC a 500ºC, la 
sensibilitat és de l’ordre de 0,4 ohms/ºC i la precisió bastant elevada, 



                                                                                                                            4. Planta pilot de destil·lació 

- 38 - 

pròxima al 0,2%. Per a una major sensibilitat Pt-100, el número indica el 
valor de la resistència a 0ºC. 
Aquest tipus de detectors es basen en el pont de Wheastone per mesurar la 
variació de la resistència. 
 
Concretament, en la planta pilot s’han utilitzat dues sondes de temperatura 
de platí del tipus Pt-100. 
 
 
4.6 Suport informàtic 
 
4.6.1 Ordinador 
 
Per tal de poder connectar l’aparell Cobra, s’ha necessitat un ordinador amb 
el qual s’han pogut enregistrar les temperatures mesurades per les sondes 
de temperatura Pt-100. 
 
4.6.2 Software COBRA 
 
El software d’aplicació COBRA disposa d’una interfície d’usuari gràfica 
harmonitzada. Les característiques més destacables d’aquests programes 
són: 
 

- Menús desplegables a color i finestres de diàleg segons estàndard 
SAA (arquitectura de software) 

- Totes les funcions poden utilitzar-se des de  ratolí o teclat. 
- Es pot demanar ajuda en línea des de totes les Finestres de diàleg 

interactiu. 
- Pot commutar-se entre tres maneres diferents de representació: 

gràfics, taules de valor o valors individuals en caràcter de gran 
tamany. 

- Totes les mesures poden guardar-se en suports informàtics junt amb 
el joc complet de paràmetre d’ajust. 

 
Els programes COBRA poden executar-se en qualsevol PC compatible IBM 
que disposi d’una memòria de treball convencional de com a mínim 540 KB.  
Com a sistema operatiu es requereix el MS-DOS, v. 3.3 o versió més 
recent. Alguns dels programes també funcionen sota Windows 3.1. És 
recomanable disposar d’una d’una targeta gràfica EGA o VGA. Tot i que es 
poden utilitzar els programes des de la unitat de disquet, però la 
representació dels gràfics es realitza amb una relativa lentitud. Per aquest 
motiu, és imprescindible utilitzar un ordinador amb disc dur i  instal·lat els 
programes adequadament en el mateix. 
 
La instal·lació d’aquests programes es realitza mitjançant el disquet 
d’instal·lació, el qual permet la creació d’un número limitat de programes 
COBRA instal·lats en el disc dur. La instal·lació normalment es realitza en el 
disc dur C:. Per a la instal·lació cal introduir el disquet i executar el fitxer 
INSTALL i aquest instal·la per defecte el programa en el disc dur C:, i crea 
un arxiu COBRA.BAT per arrancar els programes. 
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El software que correctament s’ha utilitzat per controlar la temperatura, és el 
COBRA Pt-100, programa subministrat amb la interfície Cobra 2. Aquest 
programa està programat per funcionar sota entorn Windows 3.1 o superior, 
encara que sota Windows 95 segurament dóna problemes. 
 
El programa és capaç de controlar fins a quatre temperatures a la vegada, 
dues en el mòdul 1 (veure l’apartat de la interfície Cobra 2) i dues en el 
mòdul 2. Tot i això en aquest projecte únicament s’ha treballat amb dues 
sondes de temperatures Pt-100 connectades al mòdul 1. 
Per engegar aquest programa, primer de tot el que cal fer és engegar 
l’ordinador i entrar a Windows. A continuació cal anar a la carpeta Phyme 
Cobra Pt-100 i clicar sobre la icona Pt-Plot_COM1. Llavors el programa es 
carregarà i un cop a punt, apareix una pantalla com la següent: 
 
 

    
Figura 4.11. Pantalla del programa Cobra Pt 100 

 
A continuació cal triar el temps entre cada una de les mesures desitjades, i 
aquest es pot triar en segons o en minuts (seleccionant la casella s o min). 
Amb la barra mòbil indicada com a Delta t/s es selecciona l’interval de la 
unitat de temps triada en que es realitzaran les successives mesures de 
temperatura.  
Un cop fixats aquest dos paràmetres, es pot clicar sobre Start i es 
començarà d’aquesta manera la presa de mostres de temperatura en 
l’interval de temps indicat. Cal esmentar que el botó Start es transforma en 
Stop, per quan es vulgui aturar la presa de mostres. 
 
La mesura de temperatures per part de les sondes de temperatura i 
enregistrades pel Cobra Interface 2, genera per pantalla: 
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- Un gràfic en el que es grafiquen les temperatures que s’estan 
mesurant al llarg del temps, així com la diferència entre les dues. 

- En la part superior també s’indica la temperatura en forma numèrica, 
i també la seva diferència. 

 
Si en lloc de voler el gràfic de l’evolució de la temperatura al llarg del temps, 
interessa una visió clara de les temperatures es pot passar a la pantalla de 
valors, clicant sobre el botó inferior esquerra Digit.   
 
En aquesta pantalla, es donen els valors de les temperatures de forma clara 
i gran. En la part inferior, es pot seleccionar quines temperatures es volen 
veure. 
 
Un cop s’ha acabat la presa de mesures de temperatura, es poden gravar 
les dades en forma d’una taula de dades clicant sobre Save (aquestes 
dades es poden obrir sense cap mena de problema amb el programa 
Microsoft Excel). Si pel contrari el que es vol fer és continuar l’evolució a 
partir d’unes dades ja gravades, caldrà clicar sobre de Load.  
En el cas de que es vulgui començar una nova presa de mesures caldrà 
reiniciar el programa prement sobre  reset. 
Aquest programa és que només és capaç d’enregistrar un nombre 
determinat de mesures, 1200 en concret i per això hi ha una zona on 
s’indica el nombre de mesures que el programa ha esgotat fins al moment. 
 
 
4.7 Balança 
 
S’ha utilitzat una balança amb la finalitat de poder mesurar la massa de 
destil·lat que s’obté en els experiments. 
La balança utilitzada és de la casa KERN, model 440-33. Amb una pesada 
màxima de 200 gr. i una precisió de 0,01. 
 
 
4.8 Material bàsic de laboratori 
 
Per dur a terme els experiments realitzats s’ha utilitzat el material bàsic 
següent: 
 

- provetes de vidre de 100 i 250 ml 
- matrassos aforats de 100 i 250 ml 
- comptagotes 
- vasos de precipitats de 100 i 500 ml 
- pots petits de vidre amb tap, per agafar petites mostres 
- ampolles de vidre de 500 ml 
- embut de vidre gran 
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4.9 Refractòmetre 
 
4.9.1 Principis de refractometria 

 
La refractometria estudia els mètodes d’anàlisi que permeten determinar la 
concentració d’una solució o la puresa d’una substància o d’una mescla 
amb la determinació de l’índex de refracció. 

 
L’índex de refracció, simbolitzat amb la lletra  ‘ n ‘, d’una substància és 
defineix com: 

        

     
v
c  n =  

 
on c és la velocitat de la llum en el buit 

v la velocitat de la mateixa llum al travessar la substància que    s
 s’analitza. 

 
L’índex de refracció de dues substàncies poques vegades coincideixen a 
una mateixa temperatura i a igual longitud d’ona. En aquest fet es basen les 
múltiples aplicacions analítiques que té la mesura de l’índex de refracció. 
 
La major part dels instruments utilitzats per a la mesura de l’índex de 
refracció es basen en el principi de l’angle límit. Es denomina així o angle 
crític, a aquell angle de refracció que correspon al major angle d’incidència 
possible és a dir de 90º. 
 
D’aquests instruments els més utilitzats en refractometria són: 
 

- els d’immersió 
- els Pulfrich 
- els Abbe 

 
Aquest últim és el que nosaltres hem utilitzat per a la realització dels 
experiments. 
 
 
 
4.9.2 Refractòmetre Abbe 
 
El refractòmetre Abbe utilitzat és de la casa Shibuya Optical Co.Ltd. Consta 
de dos prismes un de referència (on es col·loca la mostra) i un altre 
d’il·luminació, per aconseguir una il·luminació uniforme i té una superfície 
esmerilada. La figura següent ens mostra l’esquema del refractòmetre. 
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Figura 4.12. Esquema del refractòmetre 

  
 

1. Superfície on cal posar la mostra. S’ha de posar una quantitat 
molt petita però que cobreixi totalment tota la superfície. 

2. Ocular mitjançant el qual s’observa la lectura de l’índex de 
refracció. 

3. Rodet de dispersió amb el qual s’aconsegueix graduar la brillantor 
entre la part fosca i la part clara. 

4. Rodet mesurador. Cal accionar-lo fins que la part fosca i la part 
clara estiguin centrades. 

 
El funcionament del refractòmetre no es gaire complicat, els passos a seguir 
són els següents: 
 

- Es posa la mostra el prisma de referència (1) mitjançant una 
pipeta o un comptagotes, ja que amb dues o tres gotes n’hi ha 
prou. La mostra ha de quedar ben repartida per tota la superfície, 
llavors es tanca la part mòbil del refractòmetre (prisma 
d’il·luminació). 

- Per mesurar l’índex cal engegar la font d’alimentació i posar la 
potència d’aquesta en HIGH. A continuació cal moure l’ocular fins 
que es vegi la rodona i l’escala perfectament, ja que aquesta part 
actua com si fossin unes ulleres i per tant cada persona que 
l’utilitza ho ha d’adaptar a si mateix. 

- Llavors es mou la part 3 fins que per l’ocular es diferencií 
perfectament la part fosca i la clara, i que aquestes dues parts no 
es barregin entre si. 

 
 
 

2

1

3 4
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- Mourem la part 4 fins que les dues tonalitats quedin totalment 
centrades, per ajudant-se la rodona conté dues aspes que ens 
indica el centre d’aquesta rodona tal i com es pot apreciar a la 
figura següent: 

 
 

 
 

Figura 4.13. Posició correcte de l’ocular i l’escala 
 

 
 

- Per finalitzar a través de l’ocular (part 2) llegirem l’índex de 
refracció que ens marcarà l’escala. 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



                                                                       5. Separació de la mescla etanol-2-metilpropanol en la planta pilot 

- 44 - 

5.SEPARACIÓ DE LA MESCLA ETANOL-2-METILPROPANOL 
EN LA PLANTA PILOT 
 
L’objectiu és la separació dels components de la mescla en la planta pilot, i 
conèixer quines són les millors condicions per dur a terme aquesta 
separació. Per aconseguir-ho s’han realitzat una sèrie d’experiments amb 
diferents condicions d’operació. 
 
5.1 Propietats dels components de la mescla 
 
La mescla utilitzada per a la realització dels experiments es composa 
d’etanol i de 2-metilpropanol. En la taula següent es poden observar les 
propietats físiques, toxicològiques i de perillositat d’aquests dos 
components. 
 
Taula 5.1. Propietats físiques, toxicitat i perillositat dels components de la  mescla 
 

 Etanol 2-metilpropanol 

Formula molecular C2H6O C4H10O 

Pes molecular 46,068 74,121 
Forma Física líquid líquid 

Punt ebullició (ºC) 78,29 107,89 

Punt de fusió (ºC) -114,14 -101,9 
Densitat (g/cm3 a 

20ºC) 0,7893 0,8018 

Viscositat (mPa·s a 
25ºC) 1,074  

Índex de refracció 
(a 20ºC) 1,362 1,395 

Tª inflamabilitat 
(ºC) 13 28 

Tª ignició (ºC) 363 415 

Solubilitat 
miscible en aigua, dietil èter, 
acetona, cloroform; soluble 

en benzè 

soluble en  aigua, acetona, dietil 
èter, tetraclorur de carboni 

Ecotoxicitat no ecotóxic baixa ecotoxicitat 

Biodegradabilitat Fàcilment biodegradable fàcilment biodegradable 

Acumulació No bioacumulable No bioacumulable 

Perillositat Fàcilment inflamable 
Inflamable, nociu per ingestió, la 

inhalació pot provocar 
somnolència i vertigen 

Simbologia 
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5.2 Equilibri líquid-vapor 
 
L’equilibri líquid-vapor és essencial, per dur a terme qualsevol càlcul en el 
tema de destil·lació. 
Per conèixer la concentracions a cada moment es necessari el diagrama de 
punts d’ebullició  i el d’equilibri 
 
Diagrama de punts d’ebullició de la mescla 
 

Taula 5.2. Dades del diagrama de punts d’ebullició a pressió atmosfèrica 
 

Tª mescla (ºC) 
% en mols 

d’etanol en fase 
liquida 

% en mols 
d’etanol en fase 

gasosa 
105,9 2,53 7,25 

104,1 5,06 14,14 

102,0 8,22 21,82 

99,3 13,55 32,34 

96,1 20,30 44,05 

94,4 24,02 49,15 

92,0 31,28 58,15 

90,3 35,89 63,45 

88,8 43,15 69,62 

85,5 56,36 79,96 

83,7 66,08 86,31 

83,2 67,65 87,16 

82,2 75,33 90,62 

79,4 94,78 98,44 

   
Tª ebullició etanol (ºC) 78,30 

Tª ebullició 2-metilpropanol (ºC) 107,90 

 
  



                                                                       5. Separació de la mescla etanol-2-metilpropanol en la planta pilot 

- 46 - 

  

75

82

89

96

103

110

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

% en mols d'etanol en la fase líquida i  la fase 
gas

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

fase liq
fase gas

 
 Figura 5.1 Diagrama de punts d’ebullició per a la mescla etanol-2-metilpropanol a p=1 atm 
 
 

5.3 Corba de calibratge 
 

Per tal de poder determinar les concentracions del destil·lat i del calderí dels 
experiments realitzats s’ha utilitzat  la propietat física de l’índex de refracció. 
S’ha realitzat una corba de calibratge amb una sèrie de patrons, aproximant 
les dades a una recta del tipus: 
 
    nD = a + bx 
 
on   nD és l’índex de refracció del destil·lat 
  a, b són els coeficients de la recta de regressió  
  x és la fracció molar. 
 
A la taula següent es poden veure els diferents patrons de concentracions 
d’etanol i 2-metilpropanol que s’han preparat. 
 
Taula 5.3. Patrons per a la realització de la corba de calibratge    
    

 
Nº 

 
ml 

etanol 
ml 2-

metilpropanol 
mols 

etanol 
mols 2-

metilpropanol

 
fracció 
molar 

d’etanol 

fracció molar 
de 2-

metilpropanol

1 20 0 0,3430 0,0000 1,0000 0,000 
2 18 2 0,3087 0,0269 0,9199 0,0800 
3 16 4 0,2744 0,0537 0,8363 0,1637 
4 14 6 0,2401 0,0806 0,7487 0,2513 
5 12 8 0,2058 0,1074 0,6570 0,3429 
6 10 10 0,1715 0,1343 0,5608 0,4392 
7 8 12 0,1372 0,1612 0,4599 0,5401 
8 6 14 0,1029 0,1880 0,3537 0,6463 
9 4 16 0,0686 0,2149 0,2420 0,7580 
10 2 18 0,0340 0,2418 0,1242 0,8757 
11 0 20 0,0000 0,2686 0,0000 1,0000 
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Un cop preparats els patrons es mesura l’índex de refracció de cadascun 
d’ells, amb l’ajut del refractòmetre Abbe. 
 
Els índex de refracció obtinguts es mostren a la taula següent: 
 

 
    Taula 5.4. Índex de refracció per als patrons. 
 

 
 
    
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A les figures 5.2 i 5.3 es grafiquen l’índex de refracció de la mescla en front 
de la fracció molar d’etanol i fracció molar de 2-metilpropanol 
respectivament. 
 
 
 
 

Nº patrons índex refracció (nD) 

1 1,362 

2 1,365 

3 1,369 

4 1,371 

5 1,374 

6 1,377 

7 1,38 

8 1,383 

9 1,387 

10 1,39 

11 1,394 
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Figura 5.2. Corba de calibratge respecte etanol 
 
 

y = 0,0313x + 1,3629
R2 = 0,9976
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Figura 5.3. Corba de calibratge respecte 2-metilpropanol 
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Les corbes de calibratge que s’han obtingut, s’utilitzaran en totes les 
determinacions experimentals per trobar la concentració en fracció molar de 
les mostres. Durant les determinacions experimentals es prendran mostres 
de destil·lat i de residu a un temps determinat, i a aquestes se li mesurarà 
l’índex de refracció per tal de saber la concentració en fracció molar 
mitjançant les corbes de calibratge. 
 
 
5.4  Destil·lació de la mescla 
 
Primer de tot cal introduir la mescla a destil·lar dins del calderí, és a dir, 
dintre del matràs de tres boques amb l’ajut d’un embut. 
Abans d’engegar la columna ens haurem d’assegurar que aquesta estigui 
ben muntada, tanmateix hem de comprovar que estigui ben aïllada per 
evitar pèrdues de calor. 
 
A continuació es col·loquen les sondes de temperatura Pt-100, una està 
situada al calderí (matràs de tres boques) i l’altra al cap de columna. Hem 
d’assegurar-nos  que les sondes encaixin bé. 
 
Seguidament s’han de connectar les sondes al mòdul de temperatures 
Phywe del qual esta connectat a la interfície COBRA. En la ranura T1 es 
connectarà la sonda del calderí i en la T2 la del cap de columna. 
Abans d’engegar l’ordinador ens assegurarem que la interfície COBRA 
estigui connectada a ell. Llavors el posem en marxa i entrarem a Windows 
anant a la carpeta de “Phywe COBRA Pt-100” i cliquem sobre la icona Pt-
100_Com1. En aquest instant s’obrirà una pantalla com la de la figura 4.10  
on quedaran reflectides les temperatures que enregistrarà la interfície. En 
aquesta pantalla triarem el temps que volem per a què l’ordinador controli 
les temperatures, mitjançant el botó Delta t/s. Ara accionem l’interruptor de 
la interfície, situat a la part de darrera d’aquest. 
 
Un cop engegat l’ordinador i la interfície COBRA, podem engegar la 
columna. Per fer-ho posem en marxa el regulador de potència, triem el % de 
potència desitjat. 
Tanmateix triarem el reflux que volem amb la rodeta del temporitzador. 
L’interruptor que regula l’imant el posem en posició “automàtico”, i l’altre 
interruptor en posició “normal”. 
Ara bé, en el cas de voler fer reflux total, no engegaríem el temporitzador 
fins que la columna estigués estabilitzada, és a dir, quan porti una bona 
estona que la mescla bulli i les temperatures tant del calderí com la del cap 
de columna es mantinguin constants amb una diferència mínima d’uns 2ºC. 
 
A continuació  podem clicar el botó Start de la pantalla de l’ordinador, a 
partir d’aquest instant quedarà graficada l’evolució de les temperatures de la 
mescla durant el temps que duri l’experiment. 
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En el moment que tinguem tot engegat, només caldrà posar en marxa els 
banys termostàtics, per tal que subministri l’aigua de refrigeració per 
condensar el vapor que torna a la columna i el que obtenim com a destil·lat. 
Ara caldrà que la mescla s’escalfi i comenci a bullir, i en el matràs rodó 
s’ompli de destil·lat. Un cop comenci a sortir destil·lat s’hauran de realitzar 
les operacions següents cada 15 o 20 min: 
 

- Treure un petita mostra de destil·lat (del matràs rodó) i una altra de 
residu (per l’aixeta del matràs de 3 boques), i mesurar-ne el seu índex 
de refracció. 

- Mesurar el cabal de destil·lat, anotant el pes de la balança situada sota 
el matràs de fons rodó que recull el destil·lat. 

- Anotar les temperatures dels termòmetres digitals, que controlen les 
temperatures d’entrada i sortida del refrigerant, tan del cap de columna 
com el del destil·lat. 

 
Un cop acabada la destil·lació, es para la columna i es para també el 
programa Cobra clicant sobre la icona Stop. Llavors guardem els resultats 
enregistrats per l’ordinador. Aquests es podran obrir sense cap problema 
amb el programa Excel. 
 
 
5.5 Experiments realitzats 
 
S’han dut a terme una sèrie d’experiments a diferents refluxos, per 
cadascun d’ells es realitza un perfil de temperatures, un de concentracions i 
un altre de cabals molar. També cal esmentar que inicialment utilitzava 
directament l’aigua de l’aixeta com a líquid refrigerant, però en els tres 
últims experiments es van incorporar banys termostàtics per al cap de 
columna i pel refrigerant Liebig-West, en aquest casos també hi haurà un 
perfil de les temperatures del líquid refrigerant.  
El volum inicial de tots els experiments són als 50% en volum En la taula 
següent estan resumides aquestes condicions: 
 
 Taula 5.5. Taula de les condicions inicials per cada experiment 
 

experiment reflux %potència Potència (W) volum inicial (ml) 
1 1 20% 440 1200 
2 3 30% 660 1000 
3 5 30% 660 1000 
4 6 30% 660 1000 

5 (*) 3 30% 660 1000 
6 (*) 6 30% 660 1000 

 
 (*) experiments a reflux total  
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5.6 Experiment 1 
 
L’experiment és va dur a terme a reflux 1, sense estabilitzar la columna, a 
una potència del 20%, és a dir,  440 watts. El volum inicial en el calderí és 
de 1200 ml i el final de 400 ml. 
El temps que va trigar a començar a destil·lar va ser de 80 minuts. La 
destil·lació va durar 7h 50 minuts. 
 
5.6.1 Perfil de temperatures 
 
                        Taula 5.6. Dades de temperatura de l’experiment 1, Re=1 
 

temps 
(min) 

Tª Calderí 
(ºC) 

Tª Destil·lat 
(ºC) 

1 22,28 24,28 
15 39,21 24,40 
25 50,49 24,28 
40 66,43 24,12 
50 75,78 24,12 
80 85,99 78,74 

110 86,55 78,54 
140 87,26 78,34 
170 87,14 78,26 
200 88,46 78,26 
230 89,94 78,23 
260 92,01 78,18 
290 94,46 78,18 
320 96,72 78,17 
350 99,93 78,30 
380 102,96 99,00 
410 105,70 103,79 
440 107,24 105,86 
470 108,11 107,15 
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   Figura 5.4.Perfil de temperatures,,Re=1, 440W    
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Observem que la temperatura del calderí augmenta progressivament en 
canvi, la corba de destil·lat fa un canvi molt sobtat de temperatura quan 
arriba al punt d’ebullició de l’etanol. La continuïtat del la línia del destil·lat, 
ens indica que durant aquest 235 minuts destil·lem component pur. 
 
5.6 .2 Perfil de concentracions 
 
Taula 5.7. Dades de concentració de l’experiment 1, Re= 1  
 

Destil·lat Calderí 
Nº mostra temps 

(min) iD iW 
xetanol x2-metilpropanol xetanol x2-metilpropanol 

1 100 1,364 1,379 0,97 0,03 0,49 0,51 

2 120 1,363 1,376 1,00 0,00 0,58 0,42 

3 140 1,362 1,380 1,00 0,00 0,46 0,54 

4 160 1,362 1,379 1,00 0,00 0,49 0,51 

5 180 1,362 1,381 1,00 0,00 0,42 0,58 

6 200 1,362 1,381 1,00 0,00 0,42 0,58 

7 220 1,362 1,381 1,00 0,00 0,42 0,58 

8 240 1,362 1,382 1,00 0,00 0,39 0,61 

9 260 1,362 1,384 1,00 0,00 0,33 0,67 

10 280 1,362 1,385 1,00 0,00 0,30 0,70 

11 300 1,362 1,386 1,00 0,00 0,27 0,73 

12 315 1,362 1,387 1,00 0,00 0,23 0,77 

13 330 1,366 1,388 0,90 0,10 0,20 0,80 

14 345 1,381 1,388 0,42 0,58 0,20 0,80 

15 360 1,385 1,390 0,30 0,70 0,14 0,86 

16 375 1,387 1,391 0,23 0,77 0,11 0,89 

17 390 1,392 1,392 0,07 0,93 0,07 0,93 

18 405 1,392 1,392 0,07 0,93 0,07 0,93 

19 420 1,392 1,393 0,07 0,93 0,04 0,96 
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     Figura 5.5. Perfil de concentració en el destil·lat, Re=1, 440W 
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 Figura 5.6. Perfil de concentració en el calderí, Re=1, 440W 
 
Al igual que el perfil de temperatures, el perfil de concentracions en el 
destil·lat ens indica que durant 235 minuts destil·lem component pur. En el 
perfil del calderí no observem una separació clara fins al final. 
 
5.6.3 Perfil del cabal de destil·lat 
 
Taula 5.8. Dades de cabal de l’experiment 1, Re=1  
 

Nº 
mostra 

temps 
(min) 

g. 
Destil·lat. 

g/min 
Destil·lat 

MM Destil·lat 
(g/mol) 

Cabal Destil·lat 
(mols/min) 

1 100 40,29 2,69 46,89 0,06 

2 120 24,11 1,61 46,00 0,03 

3 140 29,24 1,95 46,00 0,04 

4 160 35,36 2,36 46,00 0,05 

5 180 26,84 1,79 46,00 0,04 

6 200 38,07 2,54 46,00 0,06 
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7 220 29,71 1,98 46,00 0,04 

8 240 31,26 2,08 46,00 0,05 

9 260 25,34 1,69 46,00 0,04 

10 280 26,86 1,79 46,00 0,04 

11 300 32,40 2,16 46,00 0,05 

12 315 46,15 3,08 46,00 0,07 

13 330 35,66 2,38 48,68 0,05 

14 345 38,12 2,54 62,10 0,04 

15 360 38,25 2,55 65,68 0,04 

16 375 29,03 1,94 67,47 0,03 

17 390 37,00 2,47 71,94 0,03 

18 405 16,82 1,12 71,94 0,02 

19 420 31,00 2,07 71,94 0,03 
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    Figura 5.7. Perfil del cabal molar de destil·lat, Re=1, 440W 
 

En el perfil del cabal observem que és inestable, tot i que hauria de ser 
constant. El fet que no sigui estable podria ser degut a que el cabal de 
refrigerant provinent de l’aixeta fluctues, afectant així el cabal de destil·lat. 

 
   

5.7 Experiment 2 
 
L’experiment és va dur a terme a reflux 3, sense estabilitzar la columna, a 
una potència del 30%, és a dir,  660 watts. 
Temps que va trigar a començar a destil·lar va ser de 45 minuts. La 
destil·lació va dura 5h 30 minuts. Dels 1000 ml de mescla inicial és van 
destil·lar 700 ml. 
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5.7.1 Perfil de temperatures 
 

          Taula 5.9. Dades de temperatura de l’experiment 2, Re= 3 
 

temps 
(min) 

Tª Calderí 
(ºC) 

Tª Destil·lat 
(ºC) 

1 19,91 21,88 
15 50,51 21,98 
25 71,13 21,95 
40 84,93 78,68 
70 86,35 79,00 
100 88,40 79,05 
130 94,34 79,38 
160 94,31 79,40 
190 98,84 80,88 
220 102,69 89,80 
250 105,49 99,45 
280 107,14 104,05 
310 108,13 106,67 
330 109,02 107,71 
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   Figura 5.8. Perfil de temperatures, Re=3, 660W 
 
Podem veure una progressió de les temperatures en el calderí. En aquest 
experiment estem durant 135 minuts amb la temperatura del destil·lat 
estable, la qual cosa ens indica que el temps que hem estat destil·lant 
component pur. 
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5.7.2 Perfil de concentracions 
 
Taula 5.10. Dades de concentració de l’experiment 2, Re= 3 
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 Figura 5.9. Perfil de concentració en el destil·lat, Re=3, 660W 
 

Destil·lat Calderí 
Nº mostra temps 

(min) iD iW 
xetanol x2-metilpropanol xetanol x2-metilpropanol 

1 60 1,364 1,371 0,97 0,03 0,74 0,26 

2 75 1,363 1,378 1,00 0,00 0,52 0,48 

3 90 1,363 1,379 1,00 0,00 0,49 0,51 

4 105 1,363 1,380 1,00 0,00 0,46 0,54 

5 120 1,363 1,381 1,00 0,00 0,42 0,58 

6 135 1,363 1,383 1,00 0,00 0,36 0,64 

7 150 1,363 1,384 1,00 0,00 0,33 0,67 

8 165 1,363 1,385 1,00 0,00 0,30 0,70 

9 180 1,363 1,387 1,00 0,00 0,23 0,77 

10 195 1,365 1,388 0,94 0,06 0,20 0,80 

11 210 1,370 1,390 0,78 0,22 0,14 0,86 

12 225 1,375 1,390 0,62 0,38 0,14 0,86 

13 240 1,382 1,391 0,39 0,61 0,11 0,89 

14 255 1,385 1,393 0,30 0,70 0,04 0,96 

15 270 1,387 1,393 0,23 0,77 0,04 0,96 

16 285 1,390 1,394 0,14 0,86 0,01 0,99 

17 300 1,392 1,394 0,07 0,93 0,01 0,99 

18 315 1,395 1,395 0,00 1,00 0,00 1,00 

19 330 1,395 1,396 0,00 1,00 0,00 1,00 
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 Figura 5.10.  Perfil de concentració en el calderí, Re=3, 660W 
 
En aquest cas, com ens mostra la figura 5.10 vam estar destil·lant 
component pur durant 135 minuts. Al final de l’experiment la concentració 
de 2-metilpropanol era molt pura, fet que ens indica que no només varem 
destil·lar etanol pur sinó que també vam destil·lar 2-metilpropanol pur. 
 
5.7.3 Perfil de cabal 
 
Taula 5.11. Dades de cabal de l’experiment 2, Re=3 

 Nº 
mostra 

temps 
(min) 

g. 
Destil·lat. 

g/min 
Destil·lat 

MM 
Destil·lat 
(g/mol) 

Cabal Destil·lat 
(mols/min) 

1 60 27,77 1,85 46,89 0,04 

2 75 29,98 2,00 46,00 0,04 

3 90 31,78 2,12 46,00 0,05 

4 105 47,77 3,18 46,00 0,07 

5 120 36,34 2,42 46,00 0,05 

6 135 33,12 2,21 46,00 0,05 

7 150 32,84 2,19 46,00 0,05 

8 165 32,23 2,15 46,00 0,05 

9 180 31,83 2,12 46,00 0,05 

10 195 30,17 2,01 47,79 0,04 

11 210 23,15 1,54 52,26 0,03 

12 225 22,23 1,48 56,73 0,03 

13 240 20,75 1,38 63,00 0,02 

14 255 19,05 1,27 65,68 0,02 

15 270 21,42 1,43 67,47 0,02 

16 285 20,96 1,40 70,15 0,02 

17 300 20,4 1,36 71,94 0,02 

18 315 18,31 1,22 74,00 0,02 

19 330 18,21 1,21 74,00 0,02 
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            Figura 5.11. Perfil de cabal molar de destil·lat, Re=3, 660W 
 
Exceptuant el quart punt, observem que inicialment i durant 140 minuts 
tenim un cabal major que en la resta de destil·lació. Aquest temps coincideix 
amb el temps que destil·lem component pur. 
 

 
5.8 Experiment 3 
 
L’experiment és va duu a terme a reflux 5, sense estabilitzar la columna, a 
una potència del 30%, és a dir,  660 watts. 
El temps que va trigar a començar a destil·lar va ser de 50 minuts. La 
destil·lació de 750 ml dels 1000 ml inicials, va durar 4h 50 minuts. 
 
5.8.1 Perfil de temperatures 
 

 Taula 5.12. Dades de temperatura de l’experiment 3, Re= 5 
 
 
 
 
 
 

 

temps (min) Tª Calderí 
(ºC) 

Tª Destil·lat 
(ºC) 

1 21,58 22,76 
15 49,42 22,75 
25 67,46 22,62 
40 84,58 22,38 
49 85,63 26,90 
50 85,73 78,73 
70 86,40 79,45 
90 87,44 79,26 
110 89,14 79,14 
130 90,75 79,12 
150 92,82 79,25 
170 95,51 79,65 
190 98,04 80,75 
210 100,66 84,16 
230 103,13 92,45 
250 104,97 98,21 
270 106,30 102,71 
290 107,09 104,23 
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   Figura 5.12. Perfil de temperatures, Re=5, 660W 
 
La gràfica ens mostra el augment progressiu de les temperatures en el 
calderí. Hi ha un canvi sobtat en el destil·lat quan arriba a la tª d’ebullició de 
l’etanol, i a partir d’aquest moment, la temperatura és manté constant durant 
130 minuts. Passat aquest temps, comença a augmenta la temperatura de 
manera progressiva fins a la temperatura d’ebullició del 2-metilpropanol. 
 
 
5.8.2 Perfil de concentracions 
 
Taula 5.13. Dades de concentració de l’experiment 3, Re=5 
 

Destil·lat Calderí 
Nº mostra temps 

(min) iD iW 
xetanol x2-metilpropanol xetanol x2-metilpropanol 

1 65 1,365 1,380 0,94 0,06 0,46 0,54 

2 80 1,363 1,380 1,00 0,00 0,46 0,54 

3 95 1,363 1,380 1,00 0,00 0,46 0,54 

4 110 1,364 1,380 0,97 0,03 0,46 0,54 

5 125 1,364 1,380 0,97 0,03 0,46 0,54 

6 140 1,364 1,383 0,97 0,03 0,36 0,64 

7 155 1,364 1,383 0,97 0,03 0,36 0,64 

8 170 1,364 1,385 0,97 0,03 0,30 0,70 

9 185 1,366 1,386 0,90 0,10 0,27 0,73 

10 200 1,368 1,386 0,84 0,16 0,27 0,73 

11 215 1,374 1,389 0,65 0,35 0,17 0,83 

12 230 1,379 1,390 0,49 0,51 0,14 0,86 

13 245 1,383 1,391 0,36 0,64 0,11 0,89 

14 260 1,386 1,393 0,27 0,73 0,04 0,96 

15 275 1,387 1,394 0,23 0,77 0,01 0,99 

16 290 1,391 1,394 0,11 0,89 0,01 0,99 
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 Figura 5.13. Perfil de concentració en el destil·lat, Re=5, 660W 
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  Figura 5.14. Perfil de concentració en el calderí, Re=5, 660W 
 
En el perfil de concentració en el destil·lat veiem que no obtenim gaire 
etanol amb gran puresa, ni tampoc obtenim 2-metilpropanol pur. D’altra 
banda en el perfil de calderí si que obtenim al final de l’experiment la 
separació dels components 
 
5.8.3 Perfil de cabal 
 
Taula 5.14. Dades de cabal de l’experiment 3, Re=5 
  

Nº 
mostra 

temps 
(min) 

g. 
Destil·lat. 

g/min 
Destil·lat 

MM Destil·lat 
(g/mol) 

Cabal Destil·lat 
(mols/min) 

1 65 36,64 2,44 47,79 0,05 

2 80 34,36 2,29 46,00 0,05 

3 95 37,13 2,48 46,00 0,05 

4 110 30,01 2,00 46,89 0,04 

5 125 34,91 2,33 46,89 0,05 

6 140 35,72 2,38 46,89 0,05 

7 155 32,13 2,14 46,89 0,05 
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8 170 29,42 1,96 46,89 0,04 

9 185 27,3 1,82 48,68 0,04 

10 200 25,95 1,73 50,47 0,03 

11 215 28,30 1,89 55,84 0,03 

12 230 28,16 1,88 60,31 0,03 

13 245 17,58 1,17 63,89 0,02 

14 260 18,19 1,21 66,58 0,02 

15 275 14,5 0,97 67,47 0,01 

16 290 15,33 1,02 71,05 0,01 
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          Figura 5.15. Perfil de cabal de destil·lat, Re=5, 660W 

 
Podem veure que inicialment obtenim un cabal de destil·lat de 0,05 mol/min 
però, a mesura que transcorre el temps aquest cabal va disminuint 
progressivament fins a 0,01. 
Tot i tenint com a refrigerant l’aigua de la aixeta el cabal no fluctua 
exageradament. 

 
 

5.9 Experiment 4 
 
L’experiment és va duu a terme a reflux 6, sense estabilitzar la columna, a 
una potència del 30%, és a dir,  660 watts. 
El temps que va trigar a començar a destil·lar va ser de 53 minuts. La 
destil·lació va durar  6h 20 minuts. El volum inicial en el calderí és de 1000 
ml i al final de l’experiment hi ha 350 ml. 
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5.9.1 Perfil de temperatures 
 
  Taula 5.15. Dades de temperatura de l’experiment 4, Re= 6 
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   Figura 5.16. Perfil de temperatures de l’experiment 4, Re=6, 660W 
 
En aquest experiment la temperatura del destil·lat és manté constant durant 
180 minuts,  i per tant durant aquest temps estem destil·lant etanol. Pel que 
fa a les temperatures del calderí, aquestes augmenten progressivament. 
 
 
5.9.1 Perfil de concentracions 
 
Taula 5.16. Dades de concentració de l’experiment 4, Re=6 
 

temps (min) Tª Calderí 
(ºC) 

Tª Destil·lat 
(ºC) 

1 22,19 24,34 
15 23,12 24,50 
25 27,88 24,58 
50 74,79 24,83 
75 84,07 79,40 
105 85,00 78,66 
135 86,71 78,43 
165 89,18 78,43 
195 92,29 78,46 
225 96,55 78,64 
255 100,4 81,12 
285 103,72 96,61 
315 105,75 102,43 
345 106,86 105,03 
375 107,37 106,56 

Destil·lat Calderí 
Nº mostra temps 

(min) iD iW 
xetanol x2-metilpropanol xetanol x2-metilpropanol 

1 80 1,363 1,375 1,00 0,00 0,62 0,38 

2 100 1,363 1,378 1,00 0,00 0,52 0,48 

3 120 1,363 1,379 1,00 0,00 0,49 0,51 
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  Figura 5.17. Perfil de concentració en el destil·lat, Re=6, 660W 
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  Figura 5.18. Perfil de concentració en el residu, Re=6, 660W 
 

4 140 1,362 1,380 1,03 0,00 0,46 0,54 

5 160 1,362 1,380 1,03 0,00 0,46 0,54 

6 180 1,362 1,381 1,03 0,00 0,42 0,58 

7 200 1,362 1,382 1,03 0,00 0,39 0,61 

8 220 1,362 1,383 1,03 0,00 0,36 0,64 

9 240 1,362 1,385 1,03 0,00 0,30 0,70 

10 260 1,366 1,386 0,90 0,10 0,27 0,73 

11 280 1,38 1,389 0,46 0,54 0,17 0,83 

12 300 1,384 1,390 0,33 0,67 0,14 0,86 

13 320 1,388 1,392 0,20 0,80 0,07 0,93 

14 340 1,39 1,394 0,14 0,86 0,01 0,99 

15 360 1,391 1,394 0,11 0,89 0,01 0,99 

16 380 1,392 1,396 0,07 0,93 0,00 1,00 
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La figura 5.17, ens mostra que durant un període de 180 minuts obtenim 
etanol pur. En canvi de 2-metilpropanol no arribem a destil·lar-lo pur. Ara bé 
en el calderí si que obtenim una separació total dels components de la 
mescla al finalitzar la destil·lació. 
 
5.9.3 Perfil de cabal 
 
Taula 5.17. Dades de cabal de l’experiment 4, Re=6 
  

Nº 
mostra 

temps 
(min) 

g. 
Destil·lat. 

g/min 
Destil·lat 

MM Destil·lat 
(g/mol) 

Cabal Destil·lat 
(mols/min) 

1 80 33,48 1,67 46,00 0,04 

2 100 30,44 1,52 46,00 0,03 

3 120 30,19 1,51 46,00 0,03 

4 140 31,67 1,58 45,11 0,04 

5 160 32,99 1,65 45,11 0,04 

6 180 35,00 1,75 45,11 0,04 

7 200 32,00 1,60 45,11 0,04 

8 220 33,61 1,68 45,11 0,04 

9 240 32,84 1,64 45,11 0,04 

10 260 31,85 1,59 48,68 0,03 

11 280 33,65 1,68 61,21 0,03 

12 300 30,02 1,50 64,79 0,02 

13 320 25,63 1,28 68,36 0,02 

14 340 24,33 1,22 70,15 0,02 

15 360 23,59 1,18 71,05 0,02 

16 380 29,76 1,49 71,94 0,02 
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          Figura 5.19. Perfil de cabal molar de destil·lat, Re=6, 660W 
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En la figura anterior, podem observar que el cabal és manté constant durant 
tota la destil·lació. En aquest experiment es van utilitzar els banys 
termostàtics, d’aquí la regularitat del cabal. 
 
 
5.9.4 Perfil de temperatures dels refrigerants 
 
Taula 5.18. Dades de temperatura dels refrigerants per l’experiment 4, Re=6 
 

 Refrigerant Liebig-West Cap de columna Quickfit 
temps (min) entrada (T1(ºC)) sortida (T2(ºC)) entrada (T3(ºC)) sortida (T4(ºC))

30 18,8 19,1 19 19,1 
60 17,2 17,4 18,5 18,7 
90 22,1 22,3 13,8 14 
120 19,9 20,3 14,2 14,5 
150 19,5 20 14,1 14,4 
180 19,7 20,1 14,2 14,5 
210 19,6 20 14,1 14,4 
240 19,6 20 14,1 14,4 
270 19,6 20 14,2 14,4 
300 19,9 20,3 14 14,4 
330 15,6 16 15,6 16 
360 17,8 18 18,4 18,8 
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  Figura 5.20. Perfil de temperatures dels refrigerants, Re=6, 660W 
 
Hi ha una diferència notable entre les temperatures d’entrada i sortida del 
refrigerant Liebig-West amb les del cap de columna, això pot ser degut a un 
error humà en el moment de graduar la rodeta de Tª dels banys, ja que no 
és gaire exacta. Aquest fet no afecta a la destil·lació ja que el que ens 
interessa es que la temperatura d’entrada i sortida de cada refrigerant sigui 
similars. 
  
 
5.10 Experiment 5 
 
L’experiment és va duu a terme a reflux 3, a reflux total, a una potència del 
30%, és a dir,  660 watts. La columna va tarda en estabilitzar-se  1h, en 
aquest moment es va obrir el reflux. La destil·lació va durar 6h on. En el 
calderí inicialment tenim 1000 ml, i al final de l’experiment 250 ml. 
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5.10.1 Perfil de temperatures 
 
  Taula 5.19. Dades de temperatura de l’experiment 5, Re total i Re 3. 
 

temps (min) Tª Calderí 
(ºC) 

Tª Destil·lat
(ºC) 

1 23,02 24,39 
5 29,49 24,44 

15 56,63 24,65 
25 78,02 24,80 
40 85,47 79,50 
60 86,31 78,19 
90 86,34 78,14 
120 87,43 78,18 
150 89,60 78,53 
180 92,92 79,92 
210 97,81 86,25 
240 102,87 94,41 
270 104,80 97,76 
300 106,56 102,73 
330 107,53 105,91 
350 108,01 106,68 
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  Figura 5.21. Perfil de temperatures, Re total i Re=3, 660W 

 
Veiem que totes dues corbes durant un cert temps són constants, en el 
moment que obrim el reflux, minut 60, la corba de temperatura del calderí 
comença ascendir, i la del destil·lat és manté constant fins a passar 70 
minuts més on comença també a augmentar. 
 
5.10.2 Perfil de concentracions 
 
Taula 5.20. Dades de concentració de l’experiment 5, Re total, Re=3 
 

Destil·lat Calderí 
Nº mostra temps 

(min) iD iW 
xetanol x2-metilpropanol xetanol x2-metilpropanol 

1 80 1,363 1,375 1,00 0,00 0,62 0,38 

2 100 1,363 1,376 1,00 0,00 0,58 0,42 

3 120 1,363 1,377 1,00 0,00 0,55 0,45 
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   Figura 5.22. Perfil de concentració en el destil·lat,Re total i Re=3, 660W 
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 Figura 5.23. Perfil de concentració en el calderí, Re total i Re=3, 660W 

 
 
Observant la figura 5.22 veiem que durant molt poc temps obtenim el primer 
component pur, només en recollim durant 60 minuts. Observem que en el 
calderí tampoc arribem a tenir completament els components separats. 
 
 
 

4 140 1,364 1,379 0,97 0,0 0,49 0,51 

5 160 1,366 1,38 0,90 0,1 0,46 0,54 

6 180 1,372 1,383 0,71 0,3 0,36 0,64 

7 200 1,376 1,385 0,58 0,4 0,30 0,70 

8 220 1,379 1,387 0,49 0,5 0,23 0,77 

9 240 1,383 1,389 0,36 0,6 0,17 0,83 

10 260 1,389 1,391 0,17 0,83 0,11 0,89 

11 280 1,39 1,392 0,14 0,86 0,07 0,93 

12 300 1,391 1,392 0,11 0,89 0,07 0,93 

13 320 1,392 1,392 0,07 0,93 0,07 0,93 

14 340 1,392 1,392 0,07 0,93 0,07 0,93 

15 360 1,392 1,392 0,07 0,93 0,07 0,93 
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5.10.3 Perfil de cabal 
 
Taula 5.21. Dades de cabal de l’experiment 5, Re total i Re=3 
  

Nº 
mostra 

temps 
(min) 

g. 
Destil·lat. 

g/min 
Destil·lat 

MM Destil·lat 
(g/mol) 

Cabal Destil·lat 
(mols/min) 

1 80 48 2,40 46,00 0,05 

2 100 61,21 3,06 46,00 0,07 

3 120 57,64 2,88 46,00 0,06 

4 140 58,39 2,92 46,89 0,06 

5 160 50,46 2,52 48,68 0,05 

6 180 50,32 2,52 54,05 0,05 

7 200 45,55 2,28 57,63 0,04 

8 220 32,53 1,63 60,31 0,03 

9 240 21,97 1,10 63,89 0,02 

10 260 19,5 0,98 69,26 0,01 

11 280 22,71 1,14 70,15 0,02 

12 300 19,01 0,95 71,05 0,01 

13 320 15,6 0,78 71,94 0,01 

14 340 15,56 0,78 71,94 0,01 

15 360 16,01 0,80 71,94 0,01 
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   Figura 5.24. Perfil de cabal molar de destil·lat, Re total i Re=3, 660W 
 
Podem veure que el cabal no és gens de constant tot i tenint els banys 
termostàtics. Inicialment destil·lem cabals superiors a 0,05 mols/min, llavors 
quan han passat uns 150 minuts, obtenim destil·lats de l’ordre de 0,01 
mols/min. 
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5.10.4 Perfil de temperatures dels refrigerants 
 
Taula 5.22. Dades de temperatura dels refrigerants de l’experiment 5, Re total i Re=3 
  

 Refrigerant Liebig-West Cap de columna Quickfit 
temps (min) entrada (T1(ºC)) sortida (T2(ºC)) entrada (T3(ºC)) sortida (T4(ºC))

20 14,1 14,3 14,4 14,4 
40 14 14,3 14,3 14,8 
60 18,8 19,1 15 15,2 
80 18,8 19 15,2 15,6 
100 18,8 19,1 15,2 15,6 
120 19,2 19,8 15,4 15,6 
140 19,3 19,9 15,4 15,5 
160 19,3 19,9 15,5 15,6 
180 19,9 20,5 15,3 15,5 
200 19,9 20,4 15,3 15,4 
220 19,9 20,4 15,3 15,3 
240 19,9 20,3 15,3 15,5 
260 19,7 20,1 15,3 15,4 
280 19,7 20,1 15,3 15,4 
300 19,7 20,1 15,2 15,3 
320 19,7 20,1 15,1 15,5 
340 19 19,3 15,4 15,6 
360 19,9 19,2 15,4 15,6 
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        Taula 5.25. Perfil de temperatures del refrigerants de l’experiment 5, Re total i Re=3 
 

Les temperatures d’entrada i sortida del refrigerant Liebig són molt 
semblant, i les del cap de columna es diferencien molt poc. 
En aquest cas les temperatures del refrigerant Liebig (T1, T2) també són 
més elevades que les del cap de columna (T3, T4). La temperatura del bany 
termostàtic s’ha de graduar manualment, en el moment de indicar la 
temperatura que es vol pot ser aquí on s’ha pogut tenir l’error per a que 
cada bany es mantingui a diferent temperatura. 
 
 
5.11 Experiment 6 
 
L’experiment és va dur  a terme a reflux total, a una potència del 30%, és a 
dir,  660 watts. Inicialment en el calderí tenim 1000 ml de mescla, al final de 
la destil·lació en tenim 300 ml. La columna va tarda en estabilitzar-se  1h 10 
minuts, en aquest moment es va obrir el reflux 6. La destil·lació va durar 6h. 
 



                                                                       5. Separació de la mescla etanol-2-metilpropanol en la planta pilot 

- 70 - 

 
5.11.1 Perfil de temperatures 
 

 Taula 5.23. Dades de temperatura de l’experiment 6, Re total i Re=6 
   

temps (min) Tª Calderí Tª Destil·lat
1 20,62 21,18 
5 28,74 21,28 

15 51,54 21,65 
30 78,10 22,40 
47 85,43 77,36 
80 86,39 78,26 
110 88,16 78,39 
130 89,98 78,55 
160 93,13 79,04 
190 97,04 82,32 
210 100,06 89,87 
230 102,75 95,50 
250 104,72 99,36 
270 106,04 101,84 
290 106,98 104,54 
310 107,68 106,12 
330 108,95 107,09 
350 109,31 107,17 
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Figura 5.26. Perfil de temperatures de l’experiment 6, Re total i Re=6, 660W 

 
 
Podem veure que entre els minuts 50 i 100 les dues corbes es mantenen 
constants, això és degut a que encara no s’ha obert el reflux, estem 
estabilitzant la columna. Durant 50 minuts la corba del destil·lat és manté 
estable  i per tant durant aquest temps recollim component pur. 
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5.11.2 Perfil de concentracions 
 
Taula 5.24. Dades  de concentració de l’experiment 6, Re total, Re=6 
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        Figura 5.27. Perfil de concentració en el destil·lat, Re total i Re=6, 660W 
 

Destil·lat Calderí 
Nº mostra temps 

(min) iD iW 
xetanol x2-metilpropanol xetanol x2-metilpropanol 

1 90 1,363 1,379 1,00 0,00 0,49 0,51 

2 110 1,363 1,38 1,00 0,00 0,46 0,54 

3 130 1,363 1,38 1,00 0,00 0,46 0,54 

4 150 1,364 1,381 0,97 0,0 0,42 0,58 

5 170 1,364 1,382 0,97 0,0 0,39 0,61 

6 190 1,366 1,383 0,90 0,1 0,36 0,64 

7 210 1,366 1,385 0,90 0,1 0,30 0,70 

8 230 1,374 1,387 0,65 0,4 0,23 0,77 

9 250 1,383 1,389 0,36 0,6 0,17 0,83 

10 270 1,384 1,389 0,33 0,67 0,17 0,83 

11 290 1,389 1,39 0,17 0,83 0,14 0,86 

12 310 1,391 1,393 0,11 0,89 0,04 0,96 

13 330 1,392 1,394 0,07 0,93 0,01 0,99 

14 350 1,392 1,394 0,07 0,93 0,01 0,99 

15 90 1,363 1,379 1,00 0,00 0,49 0,51 
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             Figura 5.28. Perfil de concentració en el  calderí, Re total i Re=6, 660W 
 
Els dos perfils anteriors ens mostra que només durant uns 40 minuts 
obtenim component pur i d’altra banda veiem que al final de l’experiment 
tampoc destil·lem 2-metilpropanol pur. 
En el calderí, al final de la destil·lació si que tenim els components separats. 
 
 
5.11.3. Perfil de cabal 
 
Taula 5.25. Dades de cabal de l’experiment 6, Re total i Re=6 
  

Nº 
mostra 

temps 
(min) 

g. 
Destil·lat. 

g/min 
Destil·lat 

MM Destil·lat 
(g/mol) 

Cabal Destil·lat 
(mols/min) 

1 80 48 2,40 46,00 0,05 

2 100 61,21 3,06 46,00 0,07 

3 120 57,64 2,88 46,00 0,06 

4 140 58,39 2,92 46,89 0,06 

5 160 50,46 2,52 48,68 0,05 

6 180 50,32 2,52 54,05 0,05 

7 200 45,55 2,28 57,63 0,04 

8 220 32,53 1,63 60,31 0,03 

9 240 21,97 1,10 63,89 0,02 

10 260 19,5 0,98 69,26 0,01 

11 280 22,71 1,14 70,15 0,02 

12 300 19,01 0,95 71,05 0,01 

13 320 15,6 0,78 71,94 0,01 

14 340 15,56 0,78 71,94 0,01 
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 Figura 5.29. Perfil de cabal molar  de destil·lat, Re total i Re=6, 660W 
  
 

Podem veure en el gràfic anterior que el cabal molar de destil·lat no es 
manté constant. Els primers 200 minuts de destil·lació els cabals són més 
grans que no el minuts següents. Podem dir que a mesura que passa el 
temps, en aquest experiments, el cabal va disminuint. 
 
5.11.4 Perfil de temperatures dels refrigerants 
 
Taula 5.26. Dades de temperatura dels refrigerants de l’experiment 6, Re total i Re=6 
  

 Refrigerant Liebig-West Cap de columna Quickfit 
temps (min) entrada (T1(ºC)) sortida (T2(ºC)) entrada (T3(ºC)) sortida (T4(ºC))

20 24,5 24,9 19,5 19,9 
40 24,4 24,6 20,0 20,1 
60 23,7 23,8 19,5 19,6 
80 23,5 23,6 19,5 20,0 
100 23,7 24,0 19,5 19,7 
120 26,8 27,2 18,5 18,7 
140 28,4 28,6 17,3 17,5 
160 22,8 23,2 16,9 17,1 
180 22,7 23,1 17,3 16,9 
200 22,7 23,0 16,9 17,0 
220 22,5 22,8 16,9 17,2 
240 22,4 22,6 16,9 17,0 
260 22,4 22,7 17,1 17,4 
280 22,4 22,6 17,0 17,4 
300 22,4 22,6 17,1 17,4 
320 22,2 22,4 17,3 17,6 
340 21,8 22,0 17,0 173 
360 22,0 22,2 16,3 16,6 

   
 



                                                                       5. Separació de la mescla etanol-2-metilpropanol en la planta pilot 

- 74 - 

  

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300 350

temps (min)

te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

T1
T2
T3
T4

  
        Figura 5.30. Perfil de temperatures del refrigerants de l’experiment 5, Re total i Re=6 

 
Com es pot apreciar en la figura 5.30 les corbes d’entrada i sortida dels dos 
refrigerants són molt semblants. Hi ha dos punts de la corba del refrigerant 
Liebig que sobresurten de la resta, el motiu podria ser que en algun moment 
de la destil·lació augmentes la  temperatura del vapor. 

 
5.12 Comparació dels experiments 

 
En les pàgines següents es comparen els resultats obtinguts dels diferents 
experiments portats a terme. Primerament s’extreuen conclusions de tots 
ells, i finalment es fa una comparació entre els experiments  on s’ha 
estabilitzat la columna amb els que no s’ha fet.  
En la taula següent es mostra un resum del experiments realitzat: 
 
Taula 5.27. Taula resum dels experiments realitzats 
 

experiment reflux %potència 
volum 

inicial al 
50% (ml) 

volum final 
destil·lat 

(ml) 

volum final 
calderí 

(ml) 

temps 
destil·lant 

(min) 
1 1 20% 1200 800 400 470 
2 3 30% 1000 700 300 330 
3 5 30% 1000 750 250 290 
4 6 30% 1000 650 350 380 

5 (*) 3 30% 1000 750 250 360 
6 (*) 6 30% 1000 700 300 350 

 
(*) experiments a reflux total 

 
 

Taula 5.28. Taula resum de dades  
 

 Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Exp 6
temps total destil·lant (min) 470 330 290 380 360 350 

temps en començar a destil·lar (min) 80 45 50 53 60 70 
temps destil·lant comp. pur (min) 235 135 130 180 60 60 

cabal mitjà (mol/min) 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 
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- El temps total de destil·lació no és comparable, ja que en cada 
experiment aturàvem la destil·lació quan obteníem 2-metilpropanol pur. 
També hem de tenir en compte alhora de comparar que en l’experiment 
1 varem posar un volum inicial de mescla diferent a la resta i una 
potència de calefacció inferior, fet que ha influït en els temps, ja que van 
ser més llargs i per tant tampoc seran comparables amb la resta. 

 
- Com observem en la taula 5.28 el temps en començar a destil·lar 

augmenta a mesura que augmentem el reflux, exceptuant l’experiment 1. 
El  fet que en els experiments 5 i 6 sigui més elevat es perquè són a 
reflux total, i per tant, es comença a destil·lar quan obrim el reflux, un 
cop la columna està estabilitzada. 

 
- Observant els cabals mitjans de cada experiment,  podem dir que aquest 

disminueix en augmentar el reflux. També en els experiments a reflux 
total el cabal disminueix. Tanmateix observant les figures 5.7, 5.11, 5.15 
i 5.19  que corresponen als perfils de cabals dels experiments 1, 2, 3 i 4 
respectivament, podem veure que el cabal és manté constant a mesura 
que augmentem el reflux. També podem observar que l’experiment 4 és 
el que té la corba de cabal més constant ja que el líquid refrigerant prové 
dels banys termostàtics. 

 
- Observant els perfils de concentració del calderí, veiem que en totes les 

experiències, la separació de la mescla en ell es progressiva, arribant a 
obtenir una concentració de 2-metilpropanol pura, a mesura que arribem 
al final de la destil·lació. 

 
 
És adequat estabilitzar la columna en la planta pilot? 
 
Comparació dels experiments 2 i 5 
 
Els experiments es van dur a terme a reflux 3, però en l’experiment 5 es va 
estabilitzar la columna, inicialment a reflux total. 
En la figura següent podem comparar les temperatures d’aquestes dos 
experiments. 
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Figura 5.31. Comparació de perfils de temperatures a Re=3 i Re total 
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Com podem observar en el gràfic les temperatures en el destil·lat són molt 
similars; d’altra banda, les temperatures en el calderí són una mica més 
elevades en l’experiència 2, on no estabilitzem la columna. 
També veiem que en totes dues experiències, el calderí assoleix la 
temperatura d’ebullició de l’etanol quan han passat uns 25 minuts de l’inici 
de la destil·lació. El destil·lat assoleix la temperatura, també al mateix temps 
aproximadament, al minut 40 de la destil·lació. 
A continuació en el gràfic següent veiem reflectides l’evolució de la 
concentració d’etanol dels dos experiments: 
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 Figura 3.32. Comparació de fraccions molars de destil·lat a Re=3 i Re total 
 
En el gràfic observem que quan no estabilitzem la columna, la concentració 
de component pur es manté constant durant més temps, fins al minut 180. 
En canvi quan  estabilitzem la columna deixem de destil·lar component pur 
quan han passat 140 minuts. 
 
En la següent figura ens mostra la comparació entre els cabals de les 
experiències. Observem que en els dos experiments el cabal és molt 
similar. En l’experiment 2 (reflux 3) comencem a recollir destil·lat al minut 
60, d’altra banda en l’experiència a reflux total en recollim al minut 80 més o 
menys. Això es degut a que en l’experiment a reflux total esperem a obrir el 
reflux quan la columna està estabilitzada. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0 50 100 150 200 250 300

temps (min)

ca
ba

l (
m

ol
/m

in
)

Re 3

Re total

 
 Figura 5.33. Comparació dels cabals molars en els destil·lats a Re=3 i Re total 
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Juntament amb  la figura 5.31 observem que el cabal en totes dues 
experiències disminueix en quantitat quan deixem de tenir component pur. 
 
Comparació experiments 4 i 6 
 
En les experiències que comparem a continuació són a reflux 6. 
L’experiment 6 es va dur a reflux total. 
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 Figura 3.34. Comparació de temperatures a Re=6 i Re total 
 
El calderí a reflux 6 sense estabilitzar la columna quan han passat 50 
minuts assoleix la temperatura d’ebullició de l’etanol i el destil·lat ho fa al 
minut 70 aproximadament. D’altra banda si estabilitzem la columna el 
calderí arriba a temperatura d’ebullició al minut 30 i el destil·lat ho fa 50 
minuts més tard, és a dir, al minut 80.  
 
En el la figura següent ens mostra l’evolució de la concentració de destil·lat. 
Al igual que ocorre en els experiments 2 i 5, quan no estabilitzem la 
columna tenim molt més temps component pur. 
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 Figura 3.35. Comparació de fraccions molars dels destil·lats a Re=6 i Re total 
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En la figura següent ens mostra l’evolució del cabal de destil·lat obtingut al 
llarg del temps, en la qual veiem que el cabal sense estabilitzar la columna 
és manté molt més constant que si la estabilitzem. 
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 Figura 5.36. Comparació de cabals molar en els destil·lats a Re=6 i Re total 

 
 

També observem que el cabal disminueix quan deixem de destil·lar etanol 
pur. En el cas de l’experiment 4 el cabal comença a disminuir al minut 250, i 
en l’experiència a reflux total, ho fa abans al minut 170 aproximadament. 
 
Fent aquestes dues comparacions arribem a la conclusió de que en la 
nostra planta pilot no surt a compte estabilitzar la columna. Ja que el cabal 
no es manté constant, i també perquè sense estabilitzar-la recollim més 
temps component pur. 
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5.13 Conclusions 
 
- Avaluant tots els experiments realitzats, les condicions òptimes de 

funcionament de la planta pilot, serien les de l’experiment 4 (Reflux 6; 
660W de potència calefactora i sense estabilitzar la columna). Amb 
aquestes condicions obtenim un cabal constant a mesura que passa el 
temps i també obtenim durant més temps component pur. 

 
- Utilitzant els banys termostàtics obtenim cabals més constant, no tenim 

fluctuacions de cabal. 
 

- Comparant els experiments a reflux total i sense reflux total, s’ha arriba a 
la conclusió de que en aquesta planta pilot no val la pena estabilitzar la 
columna, ja que quan no treballem a reflux total el cabal de destil·lat és 
molt més constant, a més a més obtenim temps de destil·lació del 
component pur més grans que no pas quan estabilitzem la columna. 

 
- Tenint en compte tots els resultats obtinguts, podem afirmar que la 

columna de rebliment de la planta pilot funciona correctament, i per tant  
aquesta columna es pot dimensionar a escala industrial 
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6. SCALE-UP INDUSTRIAL A PARTIR D’UNA PLANTA PILOT 
 
El scale-up consisteix en dimensionar unes dades obtingudes en una planta 
pilot, per al seu ús industrial. 
 
Per a la realització de l’escalat industrial hem partir de les dades de la 
planta pilot. Les dades de construcció de la planta pilot són les següents: 
 
 
 Altura total de la planta pilot: 2,10 m 
 Altura de la columna:  1 m 
 Altura de rebliment:   90 cm 
 Diàmetre exterior:   62 mm 
 Diàmetre interior:   25 mm 
 Tipus rebliment:   anell Dixon 3x3 mm 
 Calderí vidre:   2 l 
 
 
En la planta pilot tenim una relació entre el volum del calderí i el volum 
interior de la columna de: 
 

4
l 0,5

l 2
columna interior Volum

calderí Volum
==  ; 

 
on el  l 0,5m5·10  1 0,0125 ·  h r ·  columna interior volum 3-422 ==== ·· ππ  

  
Nosaltres volem dimensionar una columna en la qual el volum de calderí 
sigui de 50 l (0,05 m3) per a la planta industrial, llavors mantenint la relació 
anterior de la planta pilot, en la planta industrial tenim un volum de 12,5 l, és 
a dir, 0,0125 m3. 
 

  

l 12,5
4

l 50columna interior  Volum

columna interior Volum
l 50

columna interior Volum
calderí Volum4

==

==

 

 
 

Partint d’aquí podem jugar amb els valors d’alçada i diàmetre intern de la 
columna. S’ha escollit una alçada de 4 m. 
 
Amb l’alçada, el volum interior de la columna i sabent que el volum d’un 
cilindre és π· r2· h, trobem el radi intern de la columna. 
 

   m 0,0315
π·4m

0,0125m
π·h
Vr·hπ·rV

3
2 ===→=   
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Per tant tenim un diàmetre intern de 0,063 m (63 mm). Per trobar el 
diàmetre exterior de la columna a escala industrial, ens basem també en la 
relació dels diàmetres de la columna de la planta pilot,  
 

   2,48
mm25
mm 62

interior Diàmetre
exterior Diàmetre

==  

 
 
Aplicant aquesta relació, obtenim que el diàmetre exterior és de 156,24 mm. 
 
 

  
mm 156,24   2,48 · mm 63 exterior Diàmetre

mm 63
exterior Diàmetre

interior Diàmetre
exterior Diàmetre2,48

==

==

 

 
 
A continuació es determina l’altura de rebliment que posarem a l’interior de 
la columna. En la planta pilot la  columna és d’un metre, i d’altura de 
rebliment de 90 cm, és a dir, resten 10 cm buits que és un 10% de la altura 
de la columna. Llavors  si en la planta industrial la columna és de 4 m, el 
10% d’aquesta alçada seria 0,4 m d’espai buit, i per tant l’altura de rebliment 
seria de 3,6 m. 
 
El tipus de rebliment escollits per aquesta columna són anells P-Ring de la 
casa Sulzer, de 5/8 “ de ceràmica. Aquest tipus són els substituts dels anells 
Pall, proporcionen una major superfície de contacte que d’altres tipus de 
rebliment. 
 
El condensador de la planta industrial és del tipus Liebig-West. Per 
determinar les seves dimensions s’ha calculat l’àrea superficial de la 
columna i del condensador de la planta pilot. 
 

 
2

22

cm 75  m 0,265 · m 0,0045 ·  · 2  l r· ·  · 2  rcondensadoA 
cm 780m 0,078  m 1 · m 0,0125 · · 2  l · r ·  · 2 columnaA 

===

====

ππ

ππ
 

 
Com podem observar l’àrea de la columna és aproximadament 10 vegades 
més gran que la del refrigerant. Seguidament calculem l’àrea superficial de 
la columna dimensionada: 
 
 22 cm 7916m 0,79  m 4 · m 0,0315 · · 2  l · r ·  · 2 columnaA ==== ππ  
   
Sabent que en la planta pilot l’àrea de la columna és deu cops major que la 
del refrigerant, obtenim una àrea pel refrigerant de 791,6 cm2. 
 

   2cm 791,6 columnaA   rcondensadoA ==
10
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Amb aquesta dada decidim que les dimensions del refrigerant ha de ser de 
60 cm de longitud i 4,2 cm de diàmetre. 
Per acabar caldrà conèixer el volum matràs col·lector de destil·lat de la 
columna, que el determinem fent la mateixa proporció que en la planta pilot. 
En la planta pilot tenim que: 
 

   0,05 
l 2
l 0,1

calderíVolum
col·lector matràs Volum

==      

 
per tant en la planta industrial tindrem que el matràs col·lector serà de 2,5 l. 
 
 

l 2,5  0,05 · l 50  col·lector matràs  Volum
 calderí Volum

 col·lector matràs Volum0,05 ==→=  

 
Per tal de poder dibuixar el calderí i el matràs col·lector s’haurà de 
determinar el radi d’aquest. 
Sabent que el volum d’una esfera és ¾ · r3· π·h, 
 

m 0,28 
 · 3

4 · l  0,05
 · 3
4 ·V   calderí r === 33

ππ
 

 

m 0,10 
 · 3

4 · l 0,0025
 · 3
4 ·V   col·lector r === 33

ππ
 

   
 
En la taula següent es mostren les característiques de la planta pilot i de la 
columna industrial: 

 
Taula 6.1. Taula de característiques 

 
Característiques Planta pilot Planta industrial 
altura (m) 1 4 
altura rebliment (m) 0,9 3,6 
diàmetre exterior (mm) 62 156 
diàmetre interior (mm) 25 63 
volum calderí (L) 2 50 
volum matràs col·lector (L) 0,1 2,5 
volum interior columna (L) 0,5 12,5 
àrea superficial condensador (cm2) 75 791,6 
llargada condensador (cm) 26,5 60 
diàmetre condensador (cm) 0,9 4,2 

 
 
En la pàgina següent es mostra la columna a escala industrial, la qual està 
dibuixada a escala 1:200. 
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6.1 Cost econòmic  
 
Per dur a terme la realització de la planta pilot a escala industrial amb les 
característiques anteriorment exposades, s’ha estimat un cost aproximat de 
24.000 €.  
 
En aquest pressupost inclou l’equip, format per la columna de doble paret 
de vidre, calderí de vidre de 50 l, l’escalfament elèctric, col·lector de 
destil·lat, divisor de reflux, condensador i rebliment ceràmic; l’estructura 
mecànica de mecanotub i el muntatge dintre de Catalunya. 
 
 
* el cost ha estat proporcionat per l’empresa DeDietrich 
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7. ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
 
En a la realització d’aquest projecte s’han utilitzat  dos alcohols, etanol i 2-
metilpropanol. S’ha de ser conscient de la perillositat que comporta utilitzar-
los. 
 
Tots dos alcohols són inflamables, per tant alhora de treballar amb ells s’ha 
d’evitar qualsevol flama o font d’ignició i sobretot no fumar. També són 
productes que poden irritar les vies respiratòries. S’haurà de tenir la 
precaució de treballar en un lloc ventilat, per a què no hi hagi acumulació de 
vapors i els recipients on s’emmagatzemen han d’estar ben tancats.  
 
Un cop s’han utilitzat, els residus es poden llençar per l’aixeta mesclant-los 
amb abundant aigua, no són contaminants i no fan malbé les canonades. 
 
A continuació s’adjunten les fitxes de seguretat de la casa Panreac. 
 
Etanol  
 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o 
empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 Denominación: 
Etanol absoluto 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y 
química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de 
urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499  

2. Composición/Información de los componentes  

  

 

Denominación: Etanol absoluto 
Fórmula: CH3CH2OH     M.=46,07      CAS [64-
17-5]      
Número CE (EINECS): 200-578-6     
Número de índice CE: 603-002-00-5  
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3. Identificación de los peligros  

 
Fácilmente 
nflamable.  

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. No 
administrar eméticos. No administrar carbón animal. 
No beber leche. Pedir atención médica.  

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo 
seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 

 

Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Los vapores son más pesados que el aire, por lo que 
pueden desplazarse a nivel del suelo. Riesgo de 
inflamación por acumulación de cargas 
electrostáticas. 

5.4 Equipos de protección: 
 -----  

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 
 ----- 

6.2 Precauciones para la protección del medio 
ambiente: 
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 ----- 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente 
General Panreac, Kieselguhr, etc.) o en su defecto 
arena o tierra secas y depositar en contenedores 
para residuos para su posterior eliminación de 
acuerdo con las normativas vigentes.  

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. 
Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura 
ambiente.  

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire 
del local. 

8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-ED: 1000 ppm ó 1910 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo 
respiratorio adecuado. Filtro P. Filtro A. 

8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados ( neopreno, nitrilo, PVC ) 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

 Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos 
antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 Cumplir con la legislación local vigente sobre 
protección del medio ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe 
especificar el tipo de protección que debe usarse 
para la manipulación del producto, indicando el tipo 
de material y, cuando proceda, el tiempo de 
penetración de dicho material, en relación con la 
cantidad y la duración de la exposición.  

9. Propiedades físicas y químicas  
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 Aspecto: 
 Líquido transparente e incoloro. 
 Olor: 
 Característico. 
  

 

Punto de ebullición :78,5°C 
Punto de fusión : -114,1°C 
Punto de inflamación : 13°C 
Temperatura de auto ignición : 425°C 
Límites de explosión (inferior/superior): 3,5 / 
15 vol % 
Presión de vapor: (20°C) 59 mbar 
Densidad (20/4): 0,79 
Solubilidad: Miscible con agua  

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 Temperaturas elevadas. 
10.2 Materias que deben evitarse: 

 Metales alcalinos. Oxidos alcalinos. Agentes 
oxidantes fuertes. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 

 Los gases / vapores pueden formar mezclas 
explosivas con el aire.  

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 
 DL50 oral rata: 7060 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación de vapores: Irritaciones en mucosas 
leves. Riesgo de absorción cutánea. 
Por contacto ocular: irritaciones leves. 
Por ingestión: Puede provocar náuseas, vómitos. 
Efectos sistémicos: embriaguez, vértigo, narcosis, 
parálisis respiratoria.  

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 
 --------------------- 
12.2 Ecotoxicidad : 

 12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 47000 
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mg/l ; Clasificación : Tóx. 
Bacterias (Ps. putida) = EC0 >6500 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 
Algas (Sc. cuadricauda) = EC0 >5000 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 
Algas (M. aeruginosa) = EC0 >1450 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 
Crustáceos (Daphnia Magna) = EC0 >7800 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 
Peces = >10.000 mg/l ; Clasificación : Tóxico o 
poco tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Bajo 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Compuesto no ecotóxico si la concentración del 
vertido no es muy elevada. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = Alta, más de 1/3 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
 Producto no contaminante.  

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 
homogéneas para la eliminación de residuos 
químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y 
eliminación a los reglamentos internos de cada 
país. Por tanto, en cada caso, procede contactar 
con la autoridad competente, o bien con los 
gestores legalmente autorizados para la eliminación 
de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio 
de 2001, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista 
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de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo 
de 1991 por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. Publicada en BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de 
sustancias o preparados peligrosos, tendrán el 
mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. Publicada en 
BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. Publicado en 
BOE 01/05/98.  

14. Información relativa al transporte  

  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ETANOL (ALCOHOL 
ETÍLICO) 
ONU 1170     Clase: 3     Grupo de embalaje: II 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: ETANOL (ALCOHOL 
ETÍLICO) 
ONU 1170 Clase: 3 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Etanol 
ONU 1170     Clase: 3     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 307      PAX 
305       

15. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según Directiva de la CE 

 
Símbolos:      
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Indicaciones de peligro: Fácilmente inflamable     
Frases R: 11 Fácilmente inflamable. 
Frases S: 7-16 Manténgase el recipiente bien 
cerrado. Conservar alejado de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar. 
Número de índice CE: 603-002-00-5 

15.2 Disposiciones particulares en el ámbito 
comunitario: 

 

Directiva 94/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 7 de diciembre de 1994 por la que se 
modifica por decimotercera vez la Directiva 
76/769/CEE relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que 
limitan la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos. 
En España: Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, publicada en BOE de 
29/12/92. Modificada posteriormente por Ley 
40/1995, publicada en BOE de 20/12/95.  

16. Otras informaciones  

  

 

Número y fecha de la revisión:1 14.01.05 
Respecto a la revisión anterior, se han producido 
cambios en los apartados: 8, 15. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos 
de Seguridad, están basados en nuestros actuales 
conocimientos, teniendo como único objeto informar 
sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las 
propiedades y características en ella indicadas.  

 
  2-metilpropanol  
 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 Denominación: 
Isobutanol 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y 
química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
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(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 
112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499  

2. Composición/Información de los componentes  

  

 

Denominación: Isobutanol 
Fórmula: (CH3)2CHCH2OH     M.=74,12      CAS [78-
83-1]      
Número CE (EINECS): 201-148-0     
Número de índice CE: 603-004-00-6  

3. Identificación de los peligros  

  

 
Inflamable. Irrita las vías respiratorias y la piel. Riesgo 
de lesiones oculares graves. La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y vértigo.  

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial. 

4.3 Contacto con la piel: 

 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 Beber agua abundante. Evitar el vómito. Pedir 
atención médica. Lavado de estómago.  

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
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Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Los vapores son más pesados que el aire, por lo que 
pueden desplazarse a nivel del suelo. Puede formar 
mezclas explosivas con aire. En caso de incendio 
pueden formarse vapores tóxicos. 

5.4 Equipos de protección: 
 -----  

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 No inhalar los vapores. Procurar una ventilación 
apropiada. 

6.2 Precauciones para la protección del medio 
ambiente: 

 ----- 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente 
General Panreac, Kieselguhr, etc.) o en su defecto 
arena o tierra secas y depositar en contenedores para 
residuos para su posterior eliminación de acuerdo con 
las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua 
abundante.  

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. 
Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura 
ambiente.  

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire 
del local. 

8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-ED: 50 ppm ó 154 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo 
respiratorio adecuado. Filtro A. Filtro P. 

8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
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8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo 
adecuada. Lavarse manos y cara antes de las pausas 
y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 Cumplir con la legislación local vigente sobre 
protección del medio ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe 
especificar el tipo de protección que debe usarse para 
la manipulación del producto, indicando el tipo de 
material y, cuando proceda, el tiempo de penetración 
de dicho material, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición.  

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 
 Líquido transparente e incoloro. 
 Olor: 
 Característico. 
  

 

Punto de ebullición :108°C 
Punto de fusión : -108°C 
Punto de inflamación : 29°C 
Temperatura de auto ignición : 430°C 
Límites de explosión (inferior/superior): 1,7-10,7 vol.%
Presión de vapor: 12 hPa (20°C) 
Densidad (20/4): 0,803 
Solubilidad: 95 g/l en agua a 20°C  

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 

 Metales alcalinos. Metales alcalinotérreos. Aluminio. 
Agentes oxidantes fuertes. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 

 Los gases / vapores pueden formar mezclas 
explosivas con el aire.  

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 



                                                                                                                            7. Aspectes mediambientals 

- 95 - 

 

DL50 oral rata: 2460 mg/kg 
DL50 dermal conejo: 3400 mg/kg 
CLLo inh rata: 8000 ppm/4h. 
Toxicidad subaguda a crónica: 
No se preveen perjuicios para el feto, en el supuesto 
de respetar los Valores Límite Ambientales. 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación de vapores: Irritaciones en vias 
respiratorias. 
En contacto con la piel: irritaciones. 
Por contacto ocular: Irritaciones en mucosas, 
transtornos de visión. 
Por absorción: Puede provocar náuseas, dolores de 
cabeza, vértigo, embriaguez, pérdida del 
conocimiento, narcosis. 
Por ingestión de grandes cantidades: parálisis 
respiratoria, coma.  

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 
 ----- 
12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Ps. putida) = EC0 280 mg/l ; Clasificación : 
Muy tóxico. 
Algas (Sc. cuadricauda) = EC0 350 mg/l ; 
Clasificación : Muy tóxico. 
Crustáceos (Daphnia Magna) = 1220 mg/l ; 
Clasificación : Muy tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Bajo 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Baja ecotoxicidad debido a su buena degradabilidad. 
Su efecto ecotóxico agudo depende de la 
concentración del vertido y del efecto dilución. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = Alta, más de 1/3 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 

12.4 Acumulación : 

 
12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
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Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo 
no cabe esperar problemas ecológicos.  

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 
homogéneas para la eliminación de residuos 
químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y 
eliminación a los reglamentos internos de cada país. 
Por tanto, en cada caso, procede contactar con la 
autoridad competente, o bien con los gestores 
legalmente autorizados para la eliminación de 
residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 
2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 
1991 por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE 
relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. Publicada en BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de 
sustancias o preparados peligrosos, tendrán el 
mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98.  

14. Información relativa al transporte  
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Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ISOBUTANOL (ALCOHOL 
ISOBUTILICO) 
ONU 1212     Clase: 3     Grupo de embalaje: III 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: ISOBUTANOL (ALCOHOL 
ISOBUTILICO) 
ONU 1212 Clase: 3 Grupo de embalaje: III 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Isobutanol 
ONU 1212     Clase: 3     Grupo de embalaje: III 
Instrucciones de embalaje: CAO 310      PAX 309      

15.  

15. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según Directiva de la CE 

 

Símbolos:      
Indicaciones de peligro: Irritante     
Frases R: 10-37/38-41-67 Inflamable. Irrita las vías 
respiratorias y la piel. Riesgo de lesiones oculares 
graves. La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
Frases S: 7/9-13-26-37/39-46 Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Usense guantes adecuados y protección para los 
ojos-la cara. En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o 
el envase. 
Número de índice CE: 603-004-00-6 

15.2 Disposiciones particulares en el ámbito 
comunitario: 

 -----  
16. Otras informaciones  

  

 

Número y fecha de la revisión:2 14.01.05 
Respecto a la revisión anterior, se han producido 
cambios en los apartados: 8. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos 
de Seguridad, están basados en nuestros actuales 
conocimientos, teniendo como único objeto informar 
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sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las 
propiedades y características en ella indicadas.  
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8. CONCLUSIONS FINALS 
 
- L’objectiu inicial del projecte ha estat assolit. La planta pilot té un 

correcte funcionament amb la mescla destil·lada d’etanol i 2-
metilpropanol sota diferents condicions d’operació.  

 
- Dels experiments realitzats, les condicions més òptimes van ser: 

 
- reflux 6 
- potència calefactora de 660 W 
- columna no estabilitzada 
- refrigerant amb bany termostàtic 

 
 

- Degut al bon funcionament de la columna en planta pilot s’ha passat a 
realitzar la planta industrial a una escala més gran. 

 
- S’ha proporcionat un pressupost aproximat del cost de la planta 

industrial a escala més gran. 
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