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1 INTRODUCCIÓ ALS PLÀSTICS 

1.1 HISTÒRIA DELS MATERIALS PLÀSTICS 

 

1.1.1 Influència dels plàstics en el desenvolupament del món. 

 Durant els últims cinquanta anys la indústria de les matèries plàstiques ha 

experimentat un desenvolupament de proporcions gegantines, superant a la indústria de 

l'acer. Després del 1945 el poliestirens, polietilè, clorur de vinil, poliamida, 

poimetilmetacrilat i successivament polipropilè han entrat en totes les nostres llars, 

independentment de la condició social, en les grans ciutats, als països industrialitzats així 

com en les economies agrícoles. 

 Ha estat un fenomen de substitució progressiva dels materials tradicionals per les 

noves substàncies sintètiques de reprojecció formal de les estructures, i de les formes 

ergonòmiques de les eines i dels objectes dels quals l'ésser humà s'envolta i utilitza en la 

seva vida quotidiana. 

1.1.2 Antecedents històrics dels materials plàstics. 

Alexander Parkes nascut a Birmingham el 1813, encara que no va tenir formació 

acadèmica específica al camp de la química ni de la física, va ser el pioner en l'elaboració 
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de la goma natural, en un moment en el que en aquest camp es feien grans passos  amb el 

descobriment de la vulcanització  i de les primeres màquines d'elaboració. 

 Per aquests motius neix el seu interès a buscar o elaborar altres substàncies que 

poguessin donar resultats semblants als de la  goma en algunes aplicacions sempre més 

sol·licitades per les indústries. 

Estudiant el nitrat de cel·lulosa obtingut el 1845 per Shoenbein, Parkes va obtenir un 

nou material que podia ser "utilitzat en el seu estat sòlid, plàstic o fluid, que es presentava 

normalment rígid com el vori, opac, flexible, resistent a l'aigua, i era possible donar-li 

color, treballar-lo amb eines com els metalls, estampar per compressió i laminar". Amb 

aquestes paraules, Parkes va descriure la Parkesine, un tipus de cel·luloide patentat el 1861, 

el qual podem considerar la matèria plàstica primigènia font d'una gran família de polímers 

que avui en dies compta amb centenars de components. 

 La creixent demanda per a la investigació de nous materials va induir John Wesley 

Hjatt a seguir els passos de Parkes, quan en una convocatòria  de l'empresa Phelan & 

Collander, productora de boles de billar, donava un premi de deu mil dòlars a qui 

desenvolupés un material capaç de substituir al vori en  la fabricació de boles de billar, pel 

fet que la primera matèria natural començava a escassejar en aquesta època. A partir de 

1863, Hjatt es va dedicar completament a la investigació del "vori artificial" o d'un material 

capaç de satisfer les necessitats de la indústria.  
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Hyatt va tenir èxit al voltant de 1869 amb un compost a base de nitrat de cel·lulosa, 

exactament com li havia succeït pocs anys abans a Parkes. Naixia d'aquesta manera la 

cel·luloide com a patent dipositada el 12 de juliol de 1870. 

La primera fàbrica de la nova matèria plàstica artificial s'anomenà Albany Dental 

Plate Company fundada el 1870. El seu nom és a causa del fet que una de les primeres 

aplicacions de la cel·luloide va ser experimentada per dentistes, els quals van substituir la 

goma vulcanitzada (extremadament cara) per la cel·luloide, per obtenir empremtes dentals. 

Dos anys més tard, el 1872 la Dental Plate Company es va transformar en la Celluloid 

Manufactruing Company amb un establiment a Newark, Nova Jersei. Aquesta és la primera 

vegada en què apareix el terme de cel·luloide (derivat de la cel·lulosa), marca dipositada 

que va tenir un enorme èxit en els anys següents, tant que es va convertir en un nom comú 

per indicar, en general, les matèries plàstiques a base de cel·lulosa i no sols aquestes. 

 

1.1.3 Desenvolupament de la  ciència dels polímers. 
  

 Hermann Staudinger (1881-1965), director de l'institut de química de Friburg, 

és qui va començar el 1920 els estudis teòrics sobre l'estructura i les propietats dels 

polímers naturals (cel·lulosa e isoprè) i sintètics. Es va oposar a les teories corrents sobre 

la naturalesa de les substàncies polímèriques com compostos d'associacions unides per 

valències secundàries, i va proposar per als polímers sintètics de l'estirè, del formaldehid 
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i goma natural les fórmules de cadena que avui  en dies són reconegudes i acceptades 

per tothom. 

  

 
A més a més va atribuir les propietats col·loïdals dels polímers exclusivament a l'elevat pes 

de les seves molècules, proposant anomenar-les macromolècules. Les teories de Staudinger 

no van ser acollides positivament per tot el món, i la discussió a nivell científic va continuar 

fins als anys vint. Les demostracions experimentals van demostrar que tenia raó, 

enderrocant les teories dels seus opositors, sobretot, després de les investigacions 

sistemàtiques amb raigs X dels diferents polímers i els treballs de síntesi de W.H.Carothers, 

els quals van demostrar de forma experimental l'estructura lineal de les macromolècules. 

Aquest aclariment va fundar les bases pel desplegament de la química macromolecular en 

termes científics i no a causa d'invents casuals com havia succeït amb Parkes i Hjatt. 

 En l'època contemporánea es van aclarir els aspectes essencials del mecanisme 

químic de la polimerització i de la copolimerització, estudis que van concloure el 1954 amb 

els descobriments de Karl Ziegler i de G.Natta sobre els catalitzadors de polimerització de 

l'etilè. En aquell mateix any Natta i els seus col·laboradors de l'Institut Politècnic de Milà i 

de la Montecatini van obtenir amb aquests catalitzadors una classe de polímers altament 

cristal·lins que van ser denominats isotàctils, perquè estaven caracteritzats per la presència 

de llargues seqüències d'unitats monomèriques amb la mateixa configuració. 

  Un d'aquests polímer és el polipropilè Moplen, desenvolupat i produït 

industrialment per primera vegada el 1957 en l'establiment de Montedison de Ferrara. Amb 
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el polipropilè es revelà immediatament un polímer d'enorme importància industrial i la seva 

producció va augmentar ràpidament a escala mundial, en particular als  Estats Units. 

  El 1962 la producció mundial de polipropilè era d'aproximadament de tres-centes 

mil tones, tenint en compte que avui en dia es produeixen globalment aproximadament 15 

milions de tones, el percentatge de creixement per  aquest polímer ha sigut el més elevat 

entre tots els termoplàstics de consum. Mentrestant, es desenvolupava un nou material 

plàstic: el clorur de polivinil. Les  resines viníliques van ser testimonies de la tenacitat i 

l'obstinació dels investigadors per arribar a obtenir l'èxit.  El 1872 E.Baumann va estudiar 

el procediment de polimerització del clorur de vinil i va posar molta atenció a la 

importància del producte termoplàstic que era possible obtenir, però va ser necessari 

esperar a l'aprofundiment en els coneixements sobre la síntesi del clorur de vinil per part  

de F. Katte i el mecanisme de polimerització establert pel químic Ivanovic Ostromislenski 

(1880-1939), abans de poder començar la seva producció industrial.  

1.1.4  Des de les matèries plàstiques de massa als tecnopolímers. 

 

 Després del descobriment del PVC, polietilè, de les poliamides (Niló), del poliestirè, 

el progrés en el coneixement dels mecanisme de polimerització va contribuir en l’últim 

quart del segle XX a la creació d'altres materials plàstics amb característiques físiques, 

mecàniques i tèrmiques tan avançades que permetien substituir els metalls en aplicacions 

tecnològiques que fins aleshores es creien insubstituïbles. 
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 Aquests materials es van anomenar tecnopolímers, polímers per a enginyeria, o fins 

i tot per a algun d'aquests materials s'ha creat el terme de superpolímer. D’entre els 

nombrosos tecnopolímers s’ha de destacar el policarbonat (PC), el polimetilpentene, les 

resina acetàliques, el polifenilè òxid i els iòmers. Aquests materials van néixer el segle 

passat (1898) a nivell de laboratori, però es van produir quantitats comercials a partir de 

1959 a Alemanya i Estats Units. En els darrers anys els tecnopolímers han envaït l’alta 

tecnologia, un exemple és el policarbonat que amb prestacions superiors a la mitjana el 

podem trobar en els cascos espacials dels astronautes, en les lents cornials o en escuts 

antiprojectils. 

 El plimetilpentene o TPX és un compost individualitzat i polimeritzat per Julio 

Natta, però desenvolupat successivament per ICL. Avui en dia la societat Japonesa Mitsui 

l'ha revalorat, sobretot per a la producció d'articles per a laboratoris clínics, pel fet que 

resisteix d'una manera fantàstica l'esterilització i té una bona transparència. També les 

poliamides  es mantenen estables si es sotmeten a períodes realativament llargs ( fins a cinc 

mil hores) a temperatures de l'ordre dels 300 ºC. Aquestes resines termofraguants donen 

una idea del nivell de prestacions aconseguides avui en dia per les matèria plàstiques pel 

que fa a la resistència mecànica, tèrmica i a la fatiga. Les poliamides has substituït als 

metalls especials en la producció de pal·les per a turbines d'avions i altres parts dels avions 

de motor a reacció, també en la producció de pistons i juntes per a automòbils. 

 Des de la vella i a preuada cel·luloide de Hjatt, material substitutiu de substàncies 

més nobles i apreciades que s'incendiava com un llumí i de vegades explotava, s'ha arribat 

en un segle als superpolímers que en molt aspectes són superiors als metalls, a la ceràmica i 
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als materials tradicionals. Per tant es consideren insubstituïbles entre els materials més 

avançats de la tecnologia moderna. " La nostra serà recordada com l'era dels polímers", va 

dir el Premi Nobel Paul John Flory. "El futur pertany als tecnopolímers i polímers 

especialitzats que seran produïts probablement en quantitats una mica reduïdes però que 

seran essencials per al continu progrés de la humanitat". 

 L’evolució històrica dels tecnopolímers es desenvolupa juntament amb la millora i 

el perfeccionament de les tecnologies de transformació que permeten convertir un grapat de 

gransa, una mica de pols o un pot de líquid en un producte acabat amb una forma definida i 

capaç d'executar una funció precisa. Itàlia és un dels majors productors del món de 

màquines per a materials plàstics, mentre que en volum de producció de materials plàstics 

es col·loca per darrere Estats Units i Alemanya; el creixement en aquest sector a Itàlia ha 

estat sorprenent en els últims cinquanta anys. La major indústria en aquest camp és 

Sandretto Industrie, nascuda el 1964 amb premses termofraguants, ha anat creixent 

successivament fins a la producció de màquines per a injecció. 

1.2 QUÈ SÓN ELS PLÀSTICS? 

1.2.1 Concepte de plàstic. 

 Denominem plàstics a un gran nombre de materials polimèrics d'origen orgànic i 

d'alt pes molecular, que són sòlids en el seu estat final, però que en alguna etapa del procés 

de fabricació són prou fluids per modelar-los per calor i pressió. 
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 Els plàstics son fonamentalment una resina bàsica a la que s'afegeixen una sèrie de 

compostos químics denominats additius, que modifiquen o reforcen les propietats de la 

resina. Les resines bàsiques dels plàstics o polímers estan formades per grans molècules, 

(anomenades macromolècules) formades per l’enllaç de centenars de molècules més petites 

de certs compostos anomenades monòmers, formant cadenes polimèriques de diverses 

característiques. 

Hi ha polímers naturals de gran importància comercial, com el cotó, format per 

fibres cel·luloses. La cel·lulosa es troba en la fusta i a les tiges de moltes plantes, i s'empra 

per fer teles i paper. La seda és un altre polímer natural molt apreciat, és una poliamida 

(producte de la reacció de condensació encadena de molècules d'aminoàcids o de diamines 

amb àcids dicarboxílics) semblant al Niló. La llana, proteïna de pèl de les ovelles, també és 

un altre exemple. L'hule dels arbres d'Hevea i els arbustos de Guayule, també són exemples 

de polímers naturals. No obstant això, la major part dels polímers que s'usen en la vida 

quotidiana són materials sintètics amb propietats i aplicacions variades. 

 

 La gran diferència entre els polímers i els materials constituïts per molècules de 

grandària normal són les seves propietats mecàniques. En general, els polímers tenen una 

excel·lent resistència mecànica pel fet que les grans cadenes polimèriques s'atreuen. Les 

forces d'atracció intermoleculars depenen de la composició química del polímer i poden ser 

de diverses classes, com per exemple la Força de Van der Waals o forces de dispersió 
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(dipol inclòs), i les forces de tipus iònic, de forma que hi ha diferents energies necessàries 

per a trencar cada tipus d'enllaç. 

 Al contrari de molts productes dels quals l'estructura i les reaccions eren ben 

conegudes, abans de la seva aplicació industrial, alguns polímers es van produir en escala 

industrial molt abans que la seva explicació química o física fora estudiada, l'empirisme en 

les receptes, processos i proves de control era quelcom habitual. L'estudi de les propietats 

dels polímers es va realitzar de forma gradual. Gairebé tots els polímers van ser anomenats 

anòmals, perquè tenien propietats molt diferents de les dels compostos de baix pes 

molecular. Més tard es va advertir que les dimensions de les molècules dels polímers són 

molt més grans que les de les substàncies ordinàries. Es va demostrar que les suposades 

propietats anòmales dels polímers eren normals per a aquests materials, si es tenien en 

compte les conseqüències de la seva grandària en els raonaments teòrics de les seves 

propietats. 

 

 Els enllaços químics primaris al llarg de les cadenes de polímers se satisfan per 

complet. Les úniques forces entre molècules són forces d'enllaç secundàries d'atracció, que 

són febles en relació amb les forces d'enllaç primàries. L'alt pes molecular dels polímers 

permet que aquestes forces creixin el suficinet per donar a aquestes substàncies excel·lent 

resistència, estabilitat dimensional i altres propietats mecàniques. 
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 El nombre de UCR (Unitats Constitucionals Repetitives) que es repeteixen en un 

polímer s'anomena grau de polimerització, i s’expressa amb una numeració grega, segons el 

nombre d'unitats que conté, així es parla de dímers, trímers, pentàmers, etc. El terme 

polímer designa una combinació d'un nombre no especificat d'unitats. Els materials amb un 

grau elevat de polimerització es denominen alts polímers. Un polímer no ha d’estar format 

obligatòriament de molècules individuals totes del mateix pes molecular, i tampoc cal que 

tinguin totes la mateixa composició química ni la mateixa estructura molecular. 

 Per tant hi ha polímers naturals com a certes proteïnes globulars i policarbohidrats, 

de les quals les molècules individuals tenen totes el mateix pes molecular i la mateixa 

estructura molecular; però la gran majoria dels polímer sintètics i naturals són barreges de 

components polimérics homòlegs. La petita variabilitat en la composició química i en 

l'estructura molecular és el resultat de la presència de grups finals, branques ocasionals, 

variacions en l'orientació d'unitats monomèriques i la irregularitat en l'ordre en que es 

succeeixen els aquestes. 

 Els polímers isòmers són els polímers que tenen essencialment la mateixa 

composició de percentual, però difereixen en la col·locació dels àtoms o grups d'àtoms en 

les molècules. Els isòmers del tipus vinil poden diferenciar-se en les orientacions relatives 

(cap a cua, cap a cap, cua a cua) dels segments consecutius (UCR). 

 

1.2.2 Concepte de Copolímer 
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Quan un polímer es forma per mitjà d'unions entre si d'un sol tipus de monòmer, se 

li denomina homopolímer. En canvi si dos tipus diferents de monòmers formen una mateixa 

cadena, el polímer s’anomena copolímer. 

Quan les UCR s’ordenen de forma alternativa, tindrem un copolímer alternant. Si 

poden seguir qualsevol ordre es tracta d'un copolímer a l'atzar.  

També tenim copolímers en bloc, es produeix quan  els monòmers d'un mateix tipus 

es troben agrupats entre si, junt amb els monòmers d'un altre tipus de polímer, es tractaria 

de dos homopolímers units pels seus extrems. Un exemple de copolímer en bloc és el 

cautxú SBS, utilitzat per a les soles de sabates i cobertes d'automòbils. Quan les cadenes 

d'un polímer format a partir del monòmer B es troben empeltades a una cadena polimèrica 

del monòmer A, tenim un copolímer d'empelt. 

1.2.3 Mescla de polímers. 

 En ocasions es desitja que un material tingui propietats de dos polímers. Si tractem 

de barrejar dos polímers per formar una blenda que tingui algunes propietats d'ambdós ens 

trobem que els polímers no es mesclen, això és a causa de l'entropia. La segona llei de la 

termodinàmica diu que els canvis ocorren d'un estat ordenat a un altre desordenat, els 

sistemes tendeixen a augmentar el seu desordre, per tant aconseguir el contrari és molt 

difícil. Així que generalment si tenim dos polímers barrejats és perquè la seva barreja dóna 

un polímer més desordenat que ambdós per separats. 



1. Introducció als plàstics 

 16

A més a més tenint en compte la primera llei de la termodinàmica, els sistemes 

canvien d'un estat major d'energia (estat inestable) a un altre menor d'energia (estat estable), 

així que per aconseguir que dos polímers es mesclin, hem de fer que aquests tinguin menys 

energia quan estan barrejats pq siguin més estables. 

 En la majoria de casos, els dos polímers que desitgem mesclar, no seran miscibles. 

Per aconseguir que es barregin s'utilitzen copolímers, per exemple el poliestirè no es barreja 

amb gaires polímers, però si fem servir un copolímer constituït per estirè i p-estireno, la 

barreja resulta molt més fàcil. 

1.2.3.1   Com realitzar la mescla de polímers. 

 Generalment, les mescles es fan de dues formes. La primera consisteix a dissoldre 

dos polímers en aquest solvent i després esperés que el solvent s'evapori. Quan això ocorri, 

es trobarà una barreja en els fons del recipient, assumint que ambdós són miscibles. 

 Si bé aquest mètode funciona bé en laboratori, resultaria molt car fer-ho a escala 

industrial. Els solvents no són econòmics i si n’hem d'evaporar centenars de milers de 

litres, resultaria  molt poc rentable i tòxic per al medi ambient. 

 Per fer mescles en grans quantitats , s'escalfen els dos polímers junts fins a arribar 

per sobre de la temperatures de transició vítria d'ambdós. En aquest punt es trobaran fosos i 

viscosos, així podrem barrejar-los. Això es fa habitualment en estrusores. Quan el material 

es refreda, s'obté una bona mescla, assumint que els dos polímers són miscibles. 
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1.2.3.2 Propietats de les mescles. 

 En general, una mescla miscible de dos polímers tindrà propietats intermèdies entre 

les dels dos polímers per separat. 

De fet, en la majoria dels casos, els dos polímers s'uneixen amb menys força entre si 

que per separats, per tant  la temperatura vítria de les barreges són generalment una mica  

inferiors que les esperades. Les propietats mecàniques, la resistència als agents químics, la 

radiació o la calor; normalment tenen les mateixes corbes que la temperatura vítria respecte 

a les quantitats relatives de cada polímer en la barreja. Això fa que resulti senzill alterar les 

propietats de la mescla, si es varia la quantitat dels dos polímers, també variaran les 

propietats. 

 Poques parelles de polímers es mesclen, i algunes uns cops ho fan i d’altres no. Les 

variables que es poden controlar per fer que es barregin o no, són generalment la 

temperatura i la composició. Molts parells de polímer són únicament miscible quan hi ha 

molta més quantitat d'un polímer que de l'altre. 

 Existirà un rang de composició per al qual els dos polímers no es mesclaran. Però el rang 

de composicions en el qual els dos polímers se separaran en fases, no constant, pot canviar 

amb la temperatura. Per a alguns parells de polímers aquest rang disminueix a mesura que 

la temperatura augmenta. Finalment, si el sistema s'escalfa massa, el rang d'inmiscibilitat es 

farà tan petit que desapareixerà. La temperatura a la qual això succeeix, es denomina 

temperatura de solució crítica superior (o UCST).  
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Encara que per a alguns polímers succeeix el contrari, el rang d'inmiscibilitat 

disminueix a mesura que decreix la temperatura. Si es refreda prou el sistema, finalment 

aconseguirem una temperatura  en la qual el rang és tan petit que desapareix. Aquesta 

temperatura es denomina temperatura de solució crítica inferior o LCST. 

1.1.1 Classificació dels plàstics. 

Els polímers es poden classificar atenent als criteris següents: 

1. Pel tipus de monòmers: homopolímers o copolímers. 

2. Per la seva procedència poden ser naturals o sintètics. 

3.Pel nombre de molècules de monòmers: Oligòmers ( dímers,trimers) i polímers. 

4.Pel seu comportament respecte la variació de la temperatura es distingeixen els 

elastòmers, termoplàstics i termoestables o termofixes. Els primers són molt elàstics 

a temperatura ambient mentre que els termoplàstics són elàstics a temperatura 

moderada i els termofixes són rígids. 

5. Per l'estructura de la seva cadena els polímers són lineals o de cadena ramificada. 

Els primers presenten una cadena lineal i formen polímers elastòmers o 

termoplàstics, mentre que els polímers de cadena ramificada es caracteritzen per 

tenir enllaços amb cadenes laterals que alhora estan enllaçades amb altres cadenes. 
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1.1.2 Processos de polimerització. 

Hi ha dos mètodes generals per formar molècules grans a partir de monòmers: la 

polimerització per addició i la polimerització per condensació, que és el mateix que dir 

mitjançant reacció en cadena i mitjançant reacció per etapes. Aquests processos van ser 

dividits per Flory(1953) i Carothers (1940). 

La polimerització de condensació o de reacció per etapes és completament anàloga a 

la condensació dels compost de baix pes molecular. En la formació del polímer, la 

condensació té lloc entre dues molècules polifuncionals per produir una molècula 

polifuncional major, amb la possible eliminació d'una molècula petita com l'aigua. La 

reacció continua fins que gairebé la totalitat d'un dels reactius s’ha consumit, establint-se un 

equilibri que es pot. Actualment hi ha processos que els que s'apliquen la polimerització per 

condensació com és la formació de poliésters, poliamides poléters, polianhidrids 

polihidrocarburs, i de polisulfurs. 

La polimerització per addició implica reaccions en cadena en què el portador de 

l’element reactiu de la cadena pot ser un ió o una substància amb un electró desaparellat 

anomenat radical lliure. Un radical lliure es forma usualment per la descomposició d'un 

material relativament inestable anomenat iniciador. El radical lliure és capaç de reaccionar 

per obrir el doble enllaç d'un monòmer de vinil i addicionar-se a ell, quedant un electró 

desaparellat. En un temps molt breu ( segons o menys) molts més monòmers se sumen 
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successivament a la cadena que creix. Finalment, dos radicals lliures reaccionen anul·lant 

recíprocament la seva activitat de creixement i formant una o més molècules de polímer. 

Els diferents tipus de polimerització existents produides per addició són els 

següents: 

 

• Addició de molècules petites d'un mateix tipus unes a altres per obertura del 

doble enllaç sense eliminació de cap part de la molècula (polimerització del 

tipus vinil). 

• Addició de petites molècules d'un mateix tipus d’una a l’altre per obertura d'un 

anell sense eliminació de cap part de la molècula (polimerització del tipus 

epòxid). 

• Addició de petites molècules d'un mateix tipus unes a altres per obertura d'un 

doble enllaç amb eliminació d'una part de la molècula (polimerització alifática el 

tipus diazo). 

• Addició de petites molècules unes a una altra per ruptura de l'anell amb 

eliminació d'una part de la molècula (polimerització tipus alfa 

aminocarboxiandro). 
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• La polimerització en suspensió es realitza en aigua , el peròxid és soluble en el 

monòmer, i com el monòmer i polímer que s'obtenen són insolubles en aigua, 

obtenim una suspensió. Per evitar que el polímer s'aglomeri en el reactor, es 

dissol a l'aigua una petita quantitat d'alcohol polivinílic, el qual cobreix la 

superfície de les gotetes del polímer i evita que s'enganxin. 

 

• La polimerització en emulsió  es realitza mitjançant una reacció en aigua, amb 

peròxids solubles en aigua però en comptes d'agregar-li un agent de suspensió 

com l'alcohol polivinílic, s'afegeix un emulsionen-te, que pot ser un detergent o 

un sabó. En aquestes condicions el monòmer s'emulsiona, és a dir, que forma 

gotes d'una grandària tan petita que ni amb un microscopi poden ser vistes. 

Aquestes microgotetes queden estabilitzades pel sabó durant tot el  procés de la 

polimerització, i acaben formant un làtex d'aspecte lletós, del qual es fa 

precipitar el polímer trencant l'emulsió. Posteriorment es renta, quedant sempre 

restes de sabó, la qual cosa li imprimeix característiques especials d'adsorció 

d'additius. 

• La polimerització en massa es realitza mitjançant una reacció, on els únics 

ingredients són el monòmer i el peròxid. El polímer que s'obté és molt semblant 

al de suspensió, però és més pur que aquest i té alguns avantatges en l'adsorció 

d'additius perquè no aestà contaminat per l'alcohol polvinílic. No obstant això, a 
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causa del grans dimensions de les seves partícules no es dispersa en els 

plastificants i no s'usa per a plastisols. 

1.1.1 Termoplàstics i Termoestables. 

 Un termoplàstic és un polímer lineal que pot estovar-se per escalfament i endurir-se 

per refredament en un procés físic reversible. Els termoestables són els polímers que un cop 

modelades les peces ja no es reblaneixen per la calor ja que tenen enllaços creuats. 

Els polímers entrecreuats normalment no poden ser reciclats perquè no fonen, a 

causa de l'entrecreuament dels enllaços que manté unides les cadenes, impedint que el 

material sigui capaç de fluir. 

Hi ha un entrecreuament reversible, el qual empra interaccciones secundàries no 

covalents per unir entre si a les cadenes (els reticles normals són covalents), les quals 

inclouen els enllaços per pont d'hidrogen i ho enllacis iònics. En emprar interaccions no 

covalents per formar reticles quan el material s'escalfa, els reticles es trenquen, la qual cosa 

permet que el material pugui ser processat  i reciclatge. 

1.1.2 Els Ionòmers 

Els ionòmers són un tipus de copolímers en els quals una petita part d'unitats 

repetitives posseeix grups iònics penjants, encara que no son gaires, només uns pocs. 

Generalment, la cadena polimèrica principal és apolar. Segons la regla que diu que el 
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semblant dissol al semblant, tenim que les cadenes principals no polars s'agrupen entre si i 

els grups iònics polars penjants ho fan per la seva banda. Però quan aquestes agrupacions o 

"clusters" de grups iònics, vulguin separar-se completament de les cadenes apolars, no 

podran ja que estan units a les cadenes principals. De manera que el resultat final és que 

aquests clusters de grups iònics serviran per mantenir juntes a aquestes cadenes principals, 

tal com ho faria un entrecreuament normal. Excepte peru`q hi hà una petita diferència. Si 

tractem d'escalfar aquests ionómer ocorre que els clusters iònics es trenquen. Quan les 

molècules s'escalfen, es mouen més. Sens dubte, aquest moviment de les molècules és 

produit per la calor, i movent-se d'aquesta forma a altes temperatures, fa difícil que els 

grups iònics puguin mantenir-se quiets en els seus petits clusters, per tant es trenquen. 

D'aquesta manera l'ionómer ha perdut la seva reticulació i pot ser processat i reciclat com 

un polímer comú. Si el refredem novament, els clusters es formaran un cop més i actuarà un 

altre cop com un polímer entrecreuat. 

1.1.3 Copolímers en bloc. 

Es pot obtenir un elastòmer termoplàstic d'una altra manera, mitjançant un copolímer en 

bloc. Un copolímer és un polímer constituït per més d'una classe de monòmer, és a dir a 

partir de dos o més comonòmers. Un copolímer en bloc és un copolímer en el qual els 

comonòmers es troben separats en llargues seccions de la cadena polimèrica principal. 

Cadascuna d'aquestes seccions, anomenades blocs, es veu com si fora una mena 

d'homopolímers. 
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 Un elastòmer termoplàstics molt comú que és un copolímer en bloc és el cauxu SBS 

( sigles del nom en anglès d'estirè-butadiè-estirè), el qual està constituït per una curta 

cadena de poliestirè, seguida per una altra llarga cadena de polibutadiè i finalment per una 

altra curta  de poliestirè. Si  es pogués estendre una cadena de SBS, es veuria com a la 

figura següent: 

 

 

Figura 1. Copolímer en bloc de Poliestirè-butadiè-estirè. 

 Diferents polímers no es mesclen gaire bé, encara quan siguin molt semblants. Això 

és aplicable tant als blocs de SBS com a altres polímers. Per tant els blocs de poliestirè 

tendeixen a agrupar-se entre si, igual que els blocs de polibutadiè. Cada bloc de polibutadiè 

posseeix un bloc de poliestirè a cada extrem i que els diferents blocs de poliestirè de la 

mateixa molècula SBS no formen part necessàriament d'aquest clúster; per tant diversos 

clusters de poliestirè es mantindran units entre si pels blocs de polibutadiè. 
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 Els clusters de poliestirè actuen com a reticulants per als blocs de polibutadiè, 

d'igual forma que els clusters iònics dels ionòmers, les agrupacions de poliestirè es 

trencaran quan el SBS s’escalfi, de manera que podrà ser processat i reciclat com a un 

polímer no entrecreuat. 

 També es pot fabricar un elastòmer termoplàstic emprant un copolímer en bloc, 

constituït a partir d'una sola classe de monòmer. Es pot fabricar polipropilè en el qual 

existeixen blocs de distinta tacticitat. Es pot obtenir polipropilè a partir de blocs atàctics 

realitzant una polimerització catalitzada per un metalocè, tal com s'aprecia a la figura 

següent: 

H3C H3C
H3CH H3C H

H H3C

H H CH3 H H CH3
CH3 CH3

 

Figura 2. 

Els blocs se separen tal com ho fan en el cautxú de SBS, això és possible perque els blocs 

isotàctics formen estructures cristalines, mentre que els atàctics formen estructures amorfes. 

El resultat és quelcom semblant a la figura que mostrava anteriorment, es comporta com un 

elastòmer per les mateixes raons que el cautxú SBS. 
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1.1.4 Els Elastòmers. 

 Els elastòmer es caracteritzen per la seca elasticitat, poden ser estirats i recuperar la 

seva pròpia  longitud en nombroses ocasions si patir cap deformació permanent. Entre els 

polímers elastòmers es troben el poliisoprè o cautxú natural, el polibutadiè, el poliisobutilè, 

i els poliuretans. 

 Les molècules polimèriques tendeixen al desordre, com és normal tendeixen a 

augmentar la seva entropia, així que les molècules que conformen una porció de cautxú, o 

qualsevol elastòmer, no tenen cap ordre, s'enrotllen i embullen entre elles formant una gran 

embolic. 

 En estirar la porció de cautxú, aquesta embolic canvia. Les molècules són forçades a 

alinear-se en el direcció en què s'està produint l'estirada. Quan ho fan, es tornen més 

ordenades, si estirem prou, les cadenes s'alinearan com per cristal·litzar. 

 En disminuir la pressió i deixar d'estirar, les molècules tornen ràpidament al seu 

estat inicial, de forma desordenada, retornen a un estat d'entropia major, recuperant el 

cautxú la seva forma inicial. En els elastòmers, l’entalpia és vençuda per l’entropia. 

 Òbviament no tots els polímers amorfs són elastòmers, alguns són termoplàstics. La 

natura del polímer amorf depèn de la seva temperatura de transició vítria (Tg), pel fet que 

aquesta és la temperatura per sobre de la qual un polímer es torna tou i dúctil, i per sota de 

la qual es torna dur i trencadís, com un vidre. Si un polímer amorf té una Tg per sota de la 
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temperatura ambient serà un elastòmer, ja que serà tou i elàstic a temperatura ambient; no 

obstant això si té una Tg per sobre de la temperatura ambient, serà  un termoplàstic, ja que 

serà dur i trencadís. 

 En conclusió, per regla general per als polímers amorfos( no per als polímers 

cristal·lins) tenim que els elastòmers posseeixen baixes Tg  i els termoplàstics posseeixen 

altes Tg . 

 Finalment cal comentar que per aconseguir que els elastòmers recuperin la seva 

forma original facilment, és útil entrecreuar-los; d'aquesta manera es formen enllaços 

covalents entre les diferents cadenes polimèriques, unint-les en una única molècula 

reticulada. Quan les cadenes polimèriques es troben unides d'aquesta manera, resulta encara 

més difícil estirar-les, per tant retornen més fàcilment a la seva forma original. Aquesta 

tècnica presenta un gran incovenient, ja que dificulta el reciclatge de l'elastòmer, això és 

degut a que necessitem mantenir les molècules unides mentre el cautxú s'està utilitzant i 

que després permeti que les mateixes se separin quan el cautxú es processa, aquest 

comportament és el que anomenem un elastòmer termoplàstic. 

1.1.5 Principals famílies de plàstics. 

Des del punt de vista industrial tenim les famílies següents: 

� Poliolefines:  
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• Polietilè(PE). 

• Polipropilè (PP) 

� Polímers Vinílics:  

• Policlorur de Vinil (PVC). 

� Polímers Fluorats: 

• Politetrafluoretilè(PTFE). 

• Poli(tetrafluoretilè/ èter perfluoroetilenic) (PTFE/PFE). 

� Acríclics: 

• Polimetilmetacrilat (PMMA). 

� Estirènics: 

• Poliestirè(PS). 

• Poli(estirè/butadiè) (IPS,HIPS). 

• Poli(estirè/acrilonitril)(SANT). 
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• Poli(acrilonitril/butadiè/estirè) (ABS). 

� Acetàliques(POM). 

� Policarbonats (PC). 

� Poliéters de fenilè (PPO,PPE). 

� Cel·lulòsics: 

• Acetat de cel·lulosa (CA). 

• Butilat de cel·lulosa (CB). 

• Propinat de cel·lulosa (CP). 

• Acetobutirat de cel·lulosa (CAB). 

� Fenòliques (PF). 

� Aminoplasts: 

• Urea/formaldehid(UF). 

• Melamina/formaldehid (MF). 
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� Poliésters: 

• Polibutilentereftalat (PBTP). 

• Polietilentereftalat (PETP). 

� Poliuretans (PUR). 

� Silicones (Si). 

� Blends (barreges de diferents polímers) (ABS). 

1.1.6 Polímers Vinílics 

 Els polímers vinílics són polímers obtinguts a partir de monòmers vinílics, és a dir, 

petites molècules que contenen dobles enllaços carboni-carboni. 

 Es pot obtenir un polímer vinílic a partir d'un monòmer vinílic, usant com a exemple 

el polímer vinílic més simple, el polietilè. El polietilè s'obté a partir del monòmer 

corresponent, l’etè anomenat industrialment etilè. Quan polimeritza, la molècules d'etilè 

s'uneixen per mitjà dels seus dobles enllaços, formant una llarga cadena de diversos milers 

d'àtoms de carboni contenint només enllaços simples entre si. 
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 Els polímers vinílics més sofisticats s'obtenen a partir de monòmers en els quals un 

o més dels àtoms d'hidrogen de l'etilè han estat substituits per un altre àtom o grup d'àtoms. 

D’aquesta, podem obtenir un gran nombre de plàstics vinílics: 

• Polipropilè: 

• Poliestirè: 

 

• Poli(clorur de vinil): 

Substituint dos àtoms d'hidrogen, sobre el mateix àtom de carboni, podem obtenir 

poliisobutilè, el qual és un tipus de cautxú. 

• Poli(metacrilat de metil): 

Pocs  monòmers en els quals s'hagin reemplaçat els àtoms d'hidrogen en ambdós àtoms 

de carboni són capaços de polimeritzar. Un exemple és el politetrafluoroetilè, fabricat per 

Du pont i anomenat comercialment Tefló. 
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 Els polímers vinílics s'obtenen a partir de monòmers vinílics per mitjà d’una gran 

varietat de polimeritzacions sintètiques, com ara: 

• Polimerització vinílica per radicals lliures. 

• Polimerització vinílica aniònica. 

• Polimerització vinílica catiònica. 

• Polimerització de Ziegler-Natta. 

• Polimerització catalitzada per metalocens. 
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1 .EL POLIETILÈ 

1.1 INTRODUCCIÓ 

 Els polietilens són importants polímers olefínics que cada any van aconseguint 

un creixement més significatiu. La combinació de propietats útils, fabricació fàcil i bons 

aspectes econòmics ha donat peu a que se'ls consideri com a materials comercials. Són 

resines termoplàstiques produïdes mitjançant processos a alta i baixa pressió en què s'usen 

diversos sistemes catalítics complexos. Com a resultat s'obtenen diverses famílies de 

polímers (de baixa densitat, de baixa densitat lineal i d'alta densitat), cadascuna amb 

característiques molt diferents de comportament i qualitats tècniques. Generalment, tots els 

polietilens posseeixen propietats elèctriques excel·lents, una resistència immillorable als 

dissolvents orgànics i a compostos químics. Són materials translúcids, de pes lleuger, 

resistents i flexibles. 

2.2 DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DE LA FABRICACIÓ DE POLIETILÈ. 

 L'experimentació que va conduir al descobriment de polietilè va tenir el seu 

origen en estudis sobre els efectes de les altes pressions en les reaccions químiques, els 

quals van ser conduïts per l'Àlcali Div. d'ICI el 1932. Simultàniament, A. Michels va 

obtenir resultats satisfactoris a l'Universitat d'Amsterdam en aplicar tècniques 

experimentals a pressions elevades, incloent una bomba nova capaç d'aconseguir 3000 atm 

de pressió a temperatures pròximes als 200ºC. Aquest equip va permetre als investigadors 

d'ICI efectuar una sèrie de reaccions, incloent aquelles amb etilè i benzaldehíd, a 170ºC i 
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140 MPa. La reacció resultant va produir un sòlid blanc cerós dipositat sobre les parets del 

recipient de prova. El sòlid va ser identificat com a polímer d'etilè. 

 Es van intentar altres experiments al desembre de 1935 fent servir equip 

millorat. Es va utilitzar un recipient experimental més gran de 80 ml que pogués ser 

alimentat amb etilè des d'un intensificador de gas. Després de l'experiment, es va desarmar 

el recipient i es van analitzar 8g d'un sòlid blanc polvoritzat: fonia a aproximadament a 

115ºC i tenia un pes molecular pròxim a 3000. Al començament de 1936, experiments 

posteriors van conduir a la producció de mostres més grans de polímer. Es va trobar que 

tenia alta resistivitat elèctrica i que es podia convertir en pel·lícules primes i transparents. 

Es va prosseguir l'experimentació sobre el producte i el procés de polimerització. Per a 

1937, es comptava amb un laboratori d'operació contínua i s'havia dissenyat una petita 

planta pilot. 

 Les investigacions sobre aplicacions del producte van ser afavorides per la 

fortuna. Un membre de l'equip d'assessoria tècnica d'ICI, qui havia treballat prèviament per 

a Telegraph Construction Maintenance Co. , va considerar que el nou material podria servir 

com a aïllant per a cables. Es va establir un projecte conjunt. Usat en un cable telefònic 

submarí, el cable i les seves propietats mecàniques van donar resultats prometedors. ICI va 

presentar un projecte per construir una planta comercial, la qual es va tornar operativa a 

mitjans de 1939. 

 L'experimentació contínua i l'anàlisi del polietilè va mostrar que posseïa una 

estructura molecular composta per regions cristal·lines i amorfes. El polietilè d'alta pressió 
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(low density polyethylene, LDPE) obtingut per ICI tenia un pes molecular sota, una 

distribució de pesos moleculars àmplia i una densitat d'aproximadament 0.920 g/cm3. Fins 

el 1940, el polietilè es considerava com un hidrocarbur lineal de cadena llarga, però 

l'adveniment dels estudis infrarojos va revelar més grups metil que podien ser considerats 

com a grups terminals. Les ramificacions de cadenes laterals havien d'estar presents per 

explicar les propietats mecàniques del polímer. Treballs posteriors van demostrar que si les 

tècniques de polimerització s'alteraven en favor de la reacció de ramificació de cadenes 

laterals, llavors les propietats físiques del polímer reflectien les d'un material menys 

cristal·lí de més baixa densitat amb cadenes laterals altament ramificades. 

 Durant la dècada dels anys cinquanta, el descobriment de certs sistemes 

catalítics va permetre la polimerització a baixa pressió de l'etilè. El 1951, Estàndard Oïl 

d'Indiana va patentar un procés en què s'usava un catalitzador d'òxid de molibdè amb 

suport. Al gener de 1953, Phillips Petroleum va arxivar una patent per a la polimerització 

de l'etilè basada en catalitzadors de triòxid de crom amb suport. Ambdues companyies van 

construir instal·lacions per a la producció i van autoritzar àmpliament les seves tecnologies. 

 Els polietilens produïts mitjançant el procés Phillips eren homopolímers de cadena recta 

(high density polyethylene, HDPE) amb una densitat molt alta i índexs de fluxe de matèria 

fosa de 0.2 a 0.5 g/10 minuts. 

 A la fi de 1953, Karl Ziegler, a l'Institut Max Planck a Alemanya, va trobar que 

el trietilalumini afegit a l'etilè formava molt fàcilment compostos alquílics d'alumini 

superiors amb baixos pesos moleculars en l'interval de 2000 a 5000. Ziegler va buscar un 
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co-catalitzador que conduís a la producció de polietilens de pes molecular més elevat. 

Mitjançant la investigació contínua, va trobar que certs compostos de metalls de transició 

podien produir polietilè amb alt rendiment. Els catalitzadors més efectius trobats van ser 

aquells basats en els compostos de titani. Aquests podien produir polímers amb pesos 

moleculars de l'ordre de 3x105 i a pressions pròximes a l'atmosfèrica. Els polímers del 

polietilè d'alta densitat produïts mitjançant el procés Ziegler a baixa pressió eren més rígids 

(amb una densitat de 0.940 g/cm3) que el polietilè de baixa densitat a alta pressió del 

procés ICI. 

 Avenços posteriors amb catalitzadors tipus Ziegler van donar com resultat la 

producció de molts polímers i copolímers de l'etilè nous. El 1954, el professor G. Natta de 

l'Italian Chemical Institute va anunciar el descobriment dels polímers estereorreguladors 

d'alfaolefines com el propilè. La catalització de Ziegler i la polimerització estereoespecífica 

de Natta van estimular molt la investigació en la ciència dels polímers.  

 Els polietilens d'alta densitat tipus Ziegler - Natta es diferien d'aquells produïts 

per Phillips i Estàndard Oïl d'Indiana. Aquests últims tenien densitats més altes a 0.958 a 

0.965 g/cm3 i eren lineals amb molt poques ramificacions laterals i un alt grau de 

cristalinitat.  

 Un desavantatge dels primers processos Phillips i Ziegler era que es requeria una 

etapa separada d'eliminació del catalitzador pel fet que l'activitat d'aquest era molt baixa. A 

mitjan la dècada dels anys cinquanta, Phillips va trobar que, a alts rendiments, el polímer 

tenia la capacitat de precipitar-se amb dissolvents específics i que no hi havia necessitat 
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d'eliminar el catalitzador. Aquest descobriment va conduir a la creació d'un procés en 

suspensió continu (o procés amb partícules) efectuat en reactors anulars.  

 Els catalitzadors de Phillips, els quals s'usen en reactors continus, generalment 

proporcionen distribucions de pesos moleculars més àmplies que amb els catalitzadors tipus 

Ziegler - Natta. Ràpidament es van preferir les resines d'alta densitat i baixa pressió 

produïdes amb el procés Phillips per ser usades en extrusió. Les resines produïdes pel 

procés Ziegler van resultar ser de gran utilitat en l'emmotllament por injecció. No obstant 

això, els refinaments en la tecnologia dels catalitzadors Ziegler han permès produir resines 

amb distribucions de pesos moleculars més àmplies, amb la qual cosa s'ha expandit el seu 

ús en la indústria dels plàstics. 

Els catalitzadors de Phillips s'usen primàriament en reactors anulars continus d'una 

sola etapa. No obstant això, en els sistemes catalitzats Ziegler, també s'usen reactors 

instal·lats en sèrie a fi de produir polímers amb distribucions de pesos moleculars més 

àmplies. A més a més, per tal de modificar o controlar la densitat de la resina, tenen la 

capacitat d'introduir comonómers de α-olefina en un recipient de reacció. Aquests afecten 

la distribució de les ramificacions i modifiquen les propietats físiques del polímer produït. 

 Durant els anys seixanta, Unió Carbide va crear un procés de polimerització a 

baixa pressió capaç de produir polietilè en fase gasosa que no requeria dissolvents. En 

aquest procés es va usar un catalitzador elaborat amb crom. Al començament de la dècada 

dels anys setanta hi havia una planta comercial en operació. S'injectava catalitzador 

contínuament en un reactor vertical a mesura que es feia circular etilè gasós pel sistema. 
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Només un percentatge petit de l'etilè es polimeritzava per pas, però el procés tenia una 

caiguda de pressió total baixa i l'energia requerida per fer circular el gas a través del sistema 

era petita. Mentre que aquest procés de polimerització en fase gasosa era simple en 

comparació amb els altres processos usats, no va despertar gaire interès entre els productors 

de polietilè. El procés en fase gasosa d'alta densitat havia limitat la versatilitat del producte, 

i el canvi en els graus del polímer per a diverses aplicacions era difícil. No obstant això, el 

procés en fase gasosa i el treball efectuat amb aquest van conduir a la següent etapa 

important de l'evolució del polietilè: l'arribada a finals de la dècada dels anys setanta de les 

resines de baixa densitat produïdes a baixes pressions i temperatures. 

Les plantes de procés (d'alta densitat) a baixa pressió havien estat en funcionament 

durant aproximadament 20 anys i eren capaçes de produir copolímers de polietilè amb 

densitats tan baixes com 0.935 g/cm3. No obstant, això es va aconseguir amb certa 

dificultat a causa de l'aglomeració de la resina en el reactor i a la reduïda eficàcia del 

catalitzador. Després, el 1977, Unió Carbide va anunciar la nova tecnologia, basada en el 

procés en fase gasosa d'alta densitat que va permetre la producció econòmica de polietilè de 

baixa densitat a baixes pressions [menys de 0.69 MPa].  

 Els productes aconseguits, utilitzant 1-butè com a comonòmer incorporat, tenien 

propietats mecàniques superiors i tendències a formar pel·lícules en comparació amb els 

productes ordinaris (de baixa densitat) a alta pressió. Les pel·lícules de resina del nou 

procés podien fer-se fins a un 20 a 25% més primes, però podien oferir característiques de 

resistència semblants a aquelles desenvolupades per les resines existents a alta pressió. El 
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procés produïa grans (pols) de polietilè directament en el reactor. La Unió Carbide va 

establir que els fabricants podien usar les resines sense modificar. 

 Mentrestant, la Dow Chemical Co. va començar la producció de polietilè usant 

un procés patentat en dissolució basat en els catalitzadors tipus Ziegler - Natta. Les resines 

es feien a pressions i densitats baixes en un sistema derivat essencialment de la tecnologia 

de les resines d'alta densitat. Els copolímers resultants, basats en el comonòmer d'alt pes 

molecular 1-octè, es van introduir i van comercialitzar com a polietilè lineal de baixa 

densitat (linear low density polyethylene, LLDPE). Una altra diferència dels productes en 

dissolució de Dow amb els productes en fase gasosa era que es produïen en forma de 

comprimit estàndard amb alguns additius necessaris incorporats al comprimit. Per tant, les 

resines podien ser manipulades en forma ordinària pels fabricants sense la necessitat de 

modificar l'equip. 

 Unió Carbide i Dow van anunciar plans d'expansió per a les resines LLDPE. No 

obstant això, Du Pont de Canadà havia estat produint LLDPE durant més de 20 anys sota el 

nom de resines Sclair. El procés en dissolució Du Pont era capaç de produir polietilè en una 

àmplia gamma de temperatures de fusió i densitat utilitzant 1-butè com comonòmer 

incorporat. 

  En resum, el LLDPE consisteix en molècules lineals amb ramificacions de 

cadenes laterals curtes. La longitud de les cadenes laterals està determinada en gran part pel 

comonòmer utilitzat durant la polimerització. Les cadenes poden tenir des d'un grup atòmic 

amb un carboni (amb propilè com a comonòmer fins a un grup amb sis carbonis amb 1-octè 
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com a comonòmer incorporat). Depenent de la densitat requerida la resina per a un grau 

determinat, s'empra fins a un 10% en pes de comonòmer. Totes les resines LLDPE es 

caracteritzen per ser copolímers amb distribucions de pesos moleculars estretes que 

ofereixen propietats mecàniques millorades sobre els homopolímers LDPE d'alta pressió 

comuna. La distribució de pesos moleculars és determinada, en gran part, pel catalitzador. 

S'estan investigant tècniques de polimerització millorades que permetin la producció de 

graus de resina amb un interval més ampli de distribucions de pesos moleculars, de manera 

que les resines poden dissenyar-se més específicament perquè s'adeqüen als requeriments 

d'aplicacions particulars. Les resines amb distribucions de pesos moleculars més àmplies es 

requereixen per a la seva aplicació en canonades, cables i filferros a causa dels 

requeriments de resistència a la fusió, i les resines amb distribucions de pesos moleculars 

més estretes es destinen a aplicacions en l'emmotllament i l'extrusió de pel·lícules. L'elecció 

de comonómers d'olefina més pesats en els LLDPE té una influència important sobre les 

propietats finals del producte i de la resina. Amb comonómers de pes molecular més alt es 

van notar millores en la resistència a l'impacte, resistència al desgast i resistència a la 

ruptura per acció de la intempèrie. Per tant, poden advertir-se sovint les millores en les 

propietats físiques en incorporar 1-butè i 1-octè a l'hexè, respectivament. A més a més, la 

col·locació de ramificacions de cadenes curtes pot millorar les propietats de la resina en 

aplicacions específiques. Les ramificacions localitzades en la fracció de baix pes molecular 

poden millorar la resistència mecànica. No obstant això, és probable que s’intenti trobar 

una tècnica per a la ramificació uniforme amb cadenes curtes per produir les millors 

propietats físiques globals. 
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1.3 SITUACIÓ ACTUAL DEL POLIETILÈ. 

En l'actualitat, la major producció de polietilè correspon a processos d'alta pressió, 

el qual té un ampli camp d'aplicació en sectors com l'embalatge de productes acabats, 

aïllament elèctric, plantes químiques, joguines, canonades i tot tipus d'envasos, encara que 

el polietilè obtingut mitjançant processos de baixa pressió amb el pas del temps ha obtingut 

noves aplicacions tecnològiques en camps industrials, tal com en la fabricació del peces 

modelades i sistemes d'aïllament elèctric. 

El polietilè a nivell industrial es classifica segons el procés de fabricació mitjançant 

el qual s'obté i l'empresa química que el fabrica. 

1. Polietilè d'alta pressió: Alathon (Du Pont), Alkathene (ICI), Bakelite 

polyethylene (Unió Carbide and Bakelite-Xilonite), Tenite Polyethylene 

(Eastman), Monsanto Polyethylene (Monsanto) i Petrotene (USI Chemicals). 

2. Polietilè tipus Ziegler: Hi-Fax (Hèrcules), Holstalen (Hoechst), Rotene 

(Montecatini) i Vestolen (Huls). 

3. Polietilè tipus Phillips: Fortiflex Fortilene (Zelen-eixe), Marlex (Phillips) i 

igidex (British Hydrocarbon Chemicals). 

 

La Shell Chemical Company utilitza el nom comercial de Carlona per a 

 tota la sèrie de poliolefines (polietilè d'alta pressió, polietilè Ziegler i polipropilè). 
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1.3.1 Aplicacions Actuals. 

El polietilè es va fabricar en un principi amb vista a ser utilitzat coma dielèctric, 

però a causa de les seves excel·lents propietats com a aïllant d'alta freqüència. A mesura 

que la disponibilitat del polímer va ser creixent es va començar a aplicar en diversos 

sectors, com en la fabricació de canonades, per al transport i canalització de fluids. A partir 

de la segona Guerra Mundial es va produir un creixement espectacular de la producció de 

polietilè, el qual arriba fins els nostres dies. 

La posició destacada que avui en dia té el polietilè dins la nombrosa família dels 

plàstics es deu principalment al seu baix cost de producció i a la seva facilitat per ser 

processats en estat sòlid. 

Els polietilens són termoplàstics molt versàtils que s'han guanyat una infinitat d'usos 

en moltes àrees d'aplicació, particularment en pel·lícules i en l'emmotllament por injecció, 

encara que també presenten limitacions, les quals són excloents segons l'aplicació que es 

desitgi trobar. 

Aquestes limitacions en ocasions es poden disminuir o fer desaparèixer, triant el 

grau correcte i el tipus de polímer, o incorporant additius. Les pel·lícules  de polietilè han 

incrementat considerablement la seva aplicació en sectors com l'embalatge de productes 

acabats, en la construcció i horticultura, o fins i tot en la fabricació de llibres i publicacions 

periòdiques. També s'utilitza per fabricar utensilis domèstics, peces per a plantes químiques 

i elèctriques. 
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Les tendències futures prediuen un continu desenvolupament i increment de la 

demanda i per tant de la producció de polietliè. 

1.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 

Les característiques o propietats generals del polietliè són les següents: 

1. Baix cost de producció. 

2. Facilitat de processabilitat. 

3. Excel·lents propietats elèctriques. 

4. Excel·lent resistència química. 

5. Alta tenacitat i flexibilitat, fins i tot a baixes temperatures. 

6. Transparència en pel·lícules fines. 

7. Inexistència de toxicitat ni olor. 

8. Permeabilitat baixa al vapor d'aigua. 

A causa d'aquesta baixa permeabilitat baixa al vapor d'aigua permet al polietilè ser 

aplicat en embalatges, construcció i en el sector de l'agricultura. 
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Encara que també presenten limitacions, les quals són excloents segons l'aplicació 

que es desitgi trobar, principalment a causa de les següents característiques: 

1. Baix punt de fusió. 

2. Susceptibilitat a trencar-se sota tensió en mitjans actius. 

3. Susceptibilitat a l'oxidació . 

4. Opacitat del material amb poc gruix. 

5. Aparença visual semblant a la cera. 

6. Petita resistència a les agressions físiques. 

7. Falta de rigidesa. 

8. Baixa resistència a la tracció 

9. Alta permeabilitat amb els gasos 

1.2 DESCRIPCIÓ DE PROPIETATS. 

A més d'aquestes característiques generals del polietilè, per a cada ús final requereix 

condicions equilibrades entre les variables. Les més importants d'aquestes condicions són la 
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temperatura de fusió, la densitat, el pes molecular, la distribució de pesos moleculars i el 

grau de ramificació. Es requereix un equilibri adequat d'aquelles variables en la 

determinació de la millor resina per a una aplicació determinada. Per tal de caracteritzar 

una resina particular adequadament, s’ha de conèixer almenys tres propietats fonamentals. 

Aquestes són la temperatura de fusió, la densitat i la distribució de pesos moleculars. 

 Destacar que el polietilè és un termoplàstic d'aspecte cerós que fon a 80-130 ºC, en 

estat sòlid és tenaç i té una moderada resitència a la tracció, és un excel·lent aïllant elèctric i 

té una bona resistència als agents químics. Pot ser translúcid o opac, arribant a ser 

transparent en algunes pel·lícules de polietilè, depenent del gruix. 

Resisteix: àcids diluïts, àlcalis, solucions salines, aigua, alcohols, ésters, olis i 

gasolina. Per sota de 60 ºC son pràcticament insolubles en tots els dissolvents orgànics. 

No resisteix: oxidants forts, sobretot en calent. Té una permeabilitat a gasos  amb 

oxigen i aromes més gran que la majoría de polímers, encara que té una permeabilitat 

reduïda a l'aigua. 

Radiació solar: l'exposició solar directa deteriora les seves propietats tornant-los 

fràgils, encara que es contraresta aquest efecte addicionant un 2-2,5% de negre de fum. 

Propietats fisiològiques: és inodor, insípid i indiferent fisiològicament. En la majoria 

de casos està autoritzat per al contacte directe amb aliments. 
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Tensofisuració: la formació de fissures per tensió es produeix sobretot en presència 

de tensioactius ( detergents, emulsionants), el risc és menor quan la densitat i l'índex de 

fusió són menors ( menys longitud de cadena molecular). 

La densitat i l'índex de fusió alteren les propietats del polímer en augmentar la 

densitat i reduir l'índex de fusió. 

Les propietats del polietilè són les següents: 

Densitat: Es poden obtenir diferents densitats al produir polietilè, es troba en un 

ampli marge ja que podem tenir d'alta o baixa densitat, però en general comprèn un rang 

d’entre 0,905-0,961 g/cm3. 

Estructura: És un termoplàstic apolar, semicristal·lí, amb diferents graus de 

ramificació i per tant amb una cristalinitat del 60-80% en el polietilè d'alta densitat. 

Material de Reforç: En alguns polietilens s'utilitzen fibres de vidre per reforçar la 

seva estructura i augmentar la seva propietats mecàniques. 

Color: Coloració natural blanca i opaca, encara que es poden tenyir amb pigments. 

Propietats mecàniques i químiques: Depenen de la cristalinitat i del grau de 

polimerització, la cristalinitat està caracteritzada per la densitat del polímer i el grau de 

polimerització per l'índex de fusió (MFI). 
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El polietilè d'alt impacte o d'alta densitat s'aplica quan es necessita un plàstic més 

rígid, amb major resistència mecànica, major resistència a la tracció, major mòdul 

d'elasticitat i una gran resistència a l'impacte.  

 

Figura 3. Estructura molecular del HDPE (a), LDPE (b) i LLDPE (c). 

1.3 PROPIETATS MECÀNIQUES. 

Depenen en gran part del pes molecular i del grau de ramificació, de la velocitat a 

què es realitza l'assaig i la temperatura, del mètode de preparació de la mostra i de la 

grandària de la proveta utilitzada en l'assaig. 

A partir  de les dades de la taula  es poden observar clarament l'efecte de la densitat 

i del pes molecular sobre algunes de les propietats del polímer. A la figura 4 apareixen 

esquemàticament els efectes generals del canvi de velocitat de l'assaig, temperatura i 



2. El polietilè 

 48

densitat sobre les corbes de tensió-deformació, es dedueix a partir d'aquestes que si es 

disminueix la temperatura de prova o augmenta la velocitat d'assaig s'obté un màxim, 

aquest màxim correspon al punt d'afluència viscosa, fins a arribar a aquest punt les 

deformacions patides pel polímer són recuperables. 

 

Figura 4.  

 A la taula 1 es pot observar l'efecte de la velocitat d'estirat  sobre la resistència  a la 

tracció i elongació en dos mostres de polietilè, en un cas l'increment de la velocitat d'estirat 

dóna lloc a un augment de la resistència a la tracció, mentre que en l'altre cas es produeix 

una disminució de la resistència a la tracció. 
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Taula 1. 

L'elongació  en la ruptura depèn de la densitat tal com s'aprecia a la figura 5, els 

polímers més cristal·lins són menys dúctils, per tant tenen una certa tendència a la fragilitat, 

precisament es produeix aquest efecte en polímers de baix pes molecular.  

 

Figura 5. 
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 A la figura 6 s'esquematitza els efectes de l'índex de fluïdesa i la densitat sobre la 

transició tenacitat-fragilitat del polietilè a temperatura ambient. S'aprecia com sota una 

càrrega constant el polietilè es deforma contínuament amb el pas del temps, és el que es 

coneix com a afluència. En general l'afluència augmenta amb l'increment de la càrrega 

aplicada, amb l'augment de la temperatura i amb la disminució de la densitat del polímer. 

 

Figura 6 

1.4  PROPIETATS QUÍMIQUES. 

El polietilè no és químicament atacat per àcids no oxidants , àlcalis ni solucions en 

general. Aquest es combina amb halògens reaccionant per substitució i donant com a 

producte derivats halogenats, quan es clora el polietilè en presència de diòxid de sofre, es 

formen grups de clor i clorur de sulfonil als llarg de la cadena polimèrica. 

L'oxidació del polietilè amb l'aparició de canvis estructurals de certa importància 

succeeix a temperatura relativament baixes, al voltant d'uns 50 ºC, a més a més sota la 
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influència de la llum ultravioleta, aquesta reacció es pot produir a temperatura ambient, per 

tant de vegades és necessari utilitzar antioxidants atenent a les aplicacions que es desitgin, 

un exemple és el cas d'aplicacions elèctriques. 

Encara que els polímers menys ramificats, en tenir un nombre menor de carbonis 

terciaris haurien de ser més resistents a l'oxidació, no sempre és així, això és a causa del 

comportament de les impureses metàl·liques( residus del catalitzador utilitzat) que tenen els 

polímers de baixa pressió, així que els polímers d'alta densitat són més resistents que els de 

baixa densitat. 

El polietilè és un polímers parafínic incapaç de interaccionar específicament i que té 

un punt de fusió al voltant dels 100 ºC, per tant no hi ha dissolvent per a aquesta 

temperatura ambient; no obstant això els polietilens de baixa densitat es dissolen amb benzè 

a una temperatura de 60ºC i els d'alta densitat necessitaran uns 20 o 30 ºC més per 

dissoldre'ls. 

Els polímers fabricats pel procés Phillips (polietilens d'alta densitat) tenen una 

permeabilitat aproximada cinc vegades més gran que els polietilens de baixa densitat; 

l'exposició del polietilè a la llum ultravioleta causa una fragilitat en aquest, per tant quan se 

sotmet a l'exposició de radiacions d'alta energia s'observa el despreniment d'alguns gasos, 

com l'hidrogen i hidrocarburs del baix pes molecular, augmentant així la insaturació del 

polímer i provocant que el material s'entrecreui a causa de la formació d'enllaços CC entre 

molècules; això interfereix en la cristal·linitat del polímer i provoca que es formi un 

material amorf termoestable. 
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1.5 PROPIETATS ELÈCTRIQUES. 

Les propietats aïllants del polietliè son excel·lents i comparativament superiors a la 

d'altres materials dielèctrics. La constant dielèctrica depèn linealment de la densitat del 

polímer, si es redueix la densitat es produeix una reducció de la constant dielèctrica. 

 Les propietats dielèctriques són gairebé independents de la densitat, índex de fusió, 

temperatura o freqüència. Normalment la càrrega electrostàtica és alta, té tendència a 

acumular pols, encara que ser pot contrarestar addicionant additius antiestàtics. 

 L'oxidació del polietilè, donant lloc a la formació de grups carbonils, produeix un 

increment del factor de potència, per reduir o evitar aquest efecte s'addicionen additius 

antioxidants al polímer durant el seu procés de producció. 

  

1.6 PROPIETATS TÈRMIQUES. 

La temperatura màxima d'ús del XANGLOTI, polietilè d'alt impacte o alta densitat, 

està en 95 ºC aproximadament, en fred a -50 ºC es tornen fràgils. Si el pes molecular és 

elevat, la temperatura de fragilització pot ser més alta. 
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 La temperatura de transició vítria està al voltant de 120ºC, encara que tant els 

polietilens d'alta i baixa densitat mostren fractura fràgil a temperatures més elevades de les 

indicades. En general a mesura que creix el pes molecular i disminueix la densitat, el punt 

de fragilitat depèn del mètode de preparació de la mostra. 

L'interval de servei per al polietilè és l'existent entre la temperatura de transició vítria 

i el punt de fusió, encara que per a moltes aplicacions l'interval de servei considerat és més 

petit. 

La calor latent del polietilè és més alt que el de molts termoplàstics, depèn molt de la 

temperatura. A la figura 10 es pot observar una representació  comparativa entre el dos 

tipus de polietilens, el d'alta densitat i el de baixa densitat junt amb el poliestirè, els pic de 

les corbes de representació corresponen a la calor de fusió de les zones cristal·lines, 

s'aprecia com per al polietilè augmenta la calor latent a mesura que augmenta la 

temperatura arribant a un pic màxim, que correspon amb el punt de fusió del polímer, el 

qual és major per a una major densitat del polímer. 
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Figura 10 

El comportament del polietilè fos no és Newtonià, es produeix una disminució de la 

viscositat aparent a mesura que la velocitat de cisalla creix. Els polímers de densitat altes 

poden processar-se a més altes velocitats de cisalla i pressions d'extrusió sense que 

succeeixin irregularitats en la fusió. 

Per als polietilens d'alta densitat s'ha calculat la viscositat aparent (extrapolada a zero 

velocitat de cisalla), la qual ve relacionada amb el pes molecular mitjançant l'expressió 

següent: 

Log( a) = K+3 .4. log10(Mw) 

On Mw és el pes mitjà. 

Un increment del pes molecular origina un augment de la susceptibilitat a la fractura 

de fos i tendeix a disminuir en l’índex de comportament de fluxe. A la taula 2 s'obté un 

resum d'observacions realitzades que tracte els efectes de l'estructura sobre les propietats de 

fluxe del polietilè. 
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Taula 2. 

A la taula 3 es mostra una taula resum  de l'efecte del pes molecular i de la densitat 

sobre les propietats mecàniques i tèrmiques dels diferents tipus de polietilens obtinguts pels 

processos industrials utilitzats actualment. 

 

Taula 3 
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1.7 POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT (LDPE). 

 El polietilè de baixa densitat (low density polyethylene, LDPE), a vegades és 

anomenat polietilè de baixa densitat i alta pressió (high pressure low density poliethylene, 

HPLDP) per diferenciar-lo del polietilè de baixa densitat i baixa pressió (low pressure low 

density polyethylene, LPLDPE) o del polietilè lineal de baixa densitat (esbossar low ensity 

poliethylene, LLDPE). El LDPE es fa habitualment per polimerització de l'etilè a alta 

pressió per formar molècules de polietilè. 

 És un polímer termoplàstic de cadena llarga altament ramificat amb una densitat de 

0.915 a 0.925 g/cm3 i pes molecular de fins a 4x106. El procés també és capaç de donar 

polietilè de densitat mitjana (mèdium density polyethylene, MDPE) de fins 

aproximadament 0.935 g/cm3. 

1.7.1 Procés General d'Obtenció. 

 El LDPE es produeix per polimerització de l'etilè a través de radicals lliures i a 

pressió i temperatura elevades. Les temperatures varien de 150 a 300ºC. Les pressions 

comprenen des de 103 a 345 MPa. El procés de polimerització comporta tres etapes 

bàsiques: iniciació, propagació i terminació. 
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 La iniciació requereix un iniciador, usualment un peròxid, que es descompon 

tèrmicament en radicals lliures (equació 1), els quals reaccionen amb l'etilè (equació 2): 

 

iniciador (R)2  → 2R'   1) 

R1 + CH2CH2 → RCH2CH2'   2) 

 La propagació succeeix a mesura que avança la reacció (equació 3). 

RCH2CH2' + CH2CH2 → RCH2CH2CH2CH2'   3) 

 La terminació d'una cadena en creixement ocorre quan es combinen dos grups de 

radicals lliures (equació 4) o quan un radical hidrogen es transfereix d'una cadena a una 

altra (equació 5). 

RCH2CH2' + 'CH2CH2R → RCH2CH2 CH2CH2R   4) 

RCH2CH2' + 'CH2CH2R → RCH2CH3 + RCHCH2    5) 

 S'usen dos mètodes comercials en la producció del LDPE: en autoclau i en tub. El 

procés en autoclau empra un reactor autoclau amb agitació i fluxe continu amb una relació 

L/D que va de 2:1 a 20:1. El reactor pot estar dividit per bastidors a fi de formar una sèrie 
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de zones de reacció ben agitades. El procés en autoclau pot produir resines de LDPE amb 

un ampli interval de distribucions de pesos moleculars, DPM. 

 En el procés tubular, el reactor consisteix en un tub llarg amb relacions L/D majors 

que 12000:1. Pel fet que no hi ha agitació mecànica, l'operació contínua pot produir un 

fluxe tap. Aquí, la distribució de pesos moleculars generalment està entre els extrems  

possibles mitjançant l'autoclau. 

 En ambdós processos, els separadors descendents del reactor operen a pressions més 

baixes, separant l'etilè que no ha reaccionat del polímer. Només d'un 10 a un 30% de l'etilè 

és convertit en polietilè per pas a través del reactor. Del separador, s'extrueix el polietilè fos 

a través d'una nodulitzadora submergida en aigua per formar grans o "pellets". Aquests són 

assecats i emmagatzemats en sitges fins que són carregats en vagons de ferrocarril, caixes o 

bosses. 

1.8 POLIETILÈ LINEAL DE BAIXA DENSITAT (LLDPE). 

 El polietilè lineal de baixa densitat (linear low density polyethylene, LLDPE) es pot 

descriure com un copolímer d'etilè/α-olefina que té una estructura molecular lineal. Els 

comonòmers més usats comercialment són el butè, l'hexè i l'octè. Les resines LLDPE tenen 

pesos moleculars de 10000 a 100000 amb graus variables de cristalinitat. 

 És un material termoplàstic dur i resistent que consisteix en un esquelet lineal amb 

ramificacions laterals curtes. Les propietats del LLDPE en l'estat fos i en el part final són 



2. El polietilè 

 59

funcions del pes molecular, la distribució de pesos moleculars, DPM, i de la densitat de la 

resina. La longitud i posició de les cadenes laterals també afecta les propietats del producte, 

les quals són en gran part controlades pel comonòmer usat en el procés de producció. 

 Hi ha molts tipus de producte: l'índex de fusió pot variar de 0.5 a 150 g/10 min; la 

densitat de 0.905 a 0.945 g/cm3. Les resines en l'interval de densitat de 0.936 a 0.945 

g/cm3 sovint es coneixen com a resines de polietilè lineal de densitat mitja, mentre que 

aquells amb densitats de 0.905 a 0.915 g/cm3 es consideren com a polietilè de baixa 

densitat d’ultra baixa linealitat. 

1.8.1 Procés d'Obtenció. 

 El procés bàsic de polimerització requereix la copolimerització de l'etilè i el 

monòmer d'elecció (α-olefina) usant un catalitzador. Les pressions i temperatures del 

reactor varien depenent del procés emprat. Tant el tipus de comonòmer com el procés de 

producció afecten les propietats físiques de la resina. Els comonòmers comunament usats 

són 1-butè, 1-hexè i 1-octè. Dos tipus de sistemes a baixa pressió s'usen principalment en la 

producció de LLDPE: el procés en llit fluidificat en fase gasosa i els processos en 

dissolució. El LLDPE també es pot produir en plantes de polietilè de baixa densitat i alta 

pressió (low density polyethylene, LDPE) usant la tecnologia de modificació retroactiva 

proporcionada (a nivell dels Estats Units) per Arco i Dow. 

 El procés en llit fluidificat en fase gasosa inicialment desenvolupat per la Unió 

Carbide per a la producció de polietilè d'alta densitat (high density polyethylene, HDPE) ha 
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estat modificat per a la producció de LLDPE. S'alimenten en forma contínua etilè gasós, 

hidrogen, un catalitzador amb titani i un comonòmer a un reactor de llit fluidificat que 

opera a una pressió de 2.1 MPa i 80-100ºC. La majoria de les resines de LLDPE d'Unió 

Carbide es produeixen d'ordinari amb 1-butè com comonòmer. Fa poc, la companyia ha 

produït noves classes de LLDPE utilitzant α-olefines de pes molecular més elevat com 

comonòmers en el seu procés en fase gasosa. El producte polimèric i el gas es descarreguen 

intermitentment del reactor i el gas se separa del polímer. El polímer, en forma 

polvoritzada, és transportat després per aire per al seu emmagatzemament o cap a les 

màquines de compressió. 

 Du Pont de Canadà va ser la primera a comercialitzar les resines de LLDPE, 

produint-les mitjançant el procés en dissolució. En el procés patentat de Dow, la 

polimerització té lloc en un reactor ben agitat a temperatures de 150 a 300ºC i pressions de 

3 a 5 MPa. S'alimenten contínuament amb etilè fred, dissolvent, un catalitzador tipus 

Ziegler i el comonòmer en un reactor. Pot usar-se i s'usa una àmplia gamma de 

comonòmers. La família Dowlex de resines de LLDPE de Dow consisteix en copolímers 

d'octè. Les resines Sclair de Du Pont de Canadà són copolímers de butè. En reciclar el 

dissolvent extret del corrent de polímer, s'elimina la calor de reacció del recipient on es 

realitza. El polímer fos surt del reactor i s'extrueix i comprimeix. Els additius s'afegeixen en 

la secció d'alimentació de l'extrusor. El pes molecular del polímer es controla mitjançant la 

temperatura del reactor, la composició del catalitzador i amb terminadors de cadena. La 

densitat del polímer depèn de la quantitat de comonòmer alimentada al reactor. 
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 Els processos en llit fluidificat i en suspensió per al LLDPE es troben en diverses 

etapes de desenvolupament i tenen un ús limitat als Estats Units. Aquests processos són 

semblants als processos en fase gasosa i en dissolució en els quals els reactors operen a 

baixes pressions i l'etilè, el comonòmer i el catalitzador es combinen amb algun tipus 

d'agitació. 

 El cost de producció d'una lliura (mig quilogram aproximadament) de LLDPE 

mitjançant els diversos processos comercials és semblant pel fet que la primera matèria, 

etilè, és el principal component del cost de fabricació. També, es diu que els rendiments de 

procés són comparables. El procés bàsic menys costós és aquell on es produeix LLDPE 

polvoritzat. 
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3. PROCESSOS INDUSTRIALS  

3.1 PREPARACIÓ DE LA MATÈRIA PRIMA. 

Al principi es preparava gran part de l'etilè utilitzat per a la polimerització a partir de 

les melasses, les quals son un subproducte de la indústria del sucre, ja que d'aquests residus 

s'obtenien de l’alcohol etílic, el qual per deshidratació  obteníem etilè. 

En l'actualitat s'obté pràcticament en la seva totalitat a partir del petroli i del gas 

natural. Quan es disposa de gas natural o petroli procedent de grans refineries en 

abundància, s'obté etilè en alts rendiments mitjançant el craqueig d'aquests gasos a altes 

temperatures. 

Una altra font important d'etilè les constitueixen certes fraccions del petroli 

obtingudes en la destil·lació primària d'aquest, utilitzant processos de craqueig adequats. 

Els productes gasosos obtinguts de les operacions de craqueigs esmentades  contenen 

hidrocarburs saturats de baix pes molecular i olefines, fonamentalment. La barreja de 

diferents gasos pot separar-se per destil·lació fraccionades a baixes temperatures o per 

absorció selectiva. El craqueig del gasoil produeix també olefines, encara que amb 

rendiments més baixos. 

L'etilè a pressió normal (760 mmHg) és un gas amb un punt d'ebullició a 103,71 ºC, 

amb una calor de polimerització molt elevat de 800-1000 calç/g , per tant és un factor 

important a controlar en les reaccions de polimerització amb l'objectiu d'evitar explosions  
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com a conseqüència de l'elevada calor de polimerització i de les corresponents 

descomposicions que es poden produir a elevada temperatura. 

Les impureses afecten en general a la reacció de polimerització i a les propietats del 

producte final, particularment a les propietats elèctriques i la resistència a l'envelliment del 

polímer, per tant l'etilè utilitzat per a la polimerització ha de ser el més pur possible. En 

concret el monòxid de carboni, acetilè, oxigen i humitat són extremadament nocius, per la 

qual cosa s'han de mantenir en nivells molt baixos, les patents es refereixen amb freqüència 

a què el contingut en òxid de carboni no ha d'excedir el 0,02%. 

 

3.2 UTILITZACIÓ D'ADDITIUS. 

   Encara que el polietilè pot utilitzar-se sense additius  i generalment això és el que 

succeeix, de vegades per diverses raons i en funció de l'aplicació del polímer es 

poden afegir una sèrie d'additius, que s'agrupen de la forma següent: 

1. Càrregues: S'utilitzen molt poc perquè interfereixen en la cristalinitat del polímer 

obtenint productes fràgils de baixa ductibilitat. 

2. Pigments: Un bon pigment ha de tenir una relació de potències colorant-cost alta, i que 

resisteixi a les condicions de processat i servei. S'ha de vigilar que el pigment no 

catalitzi la reacció d'oxidació. 
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3. Retardant de Flama: S'utilitzen perquè el polietilè es crema amb facilitat, per evitar 

això s'utilitza el triòxid d'antimoni i compostos halogenats. 

4. Agents Lliscants: Normalment només s'utilitza en polietilens de baixa densitat perquè 

els d'alta densitat ja tenen bones propietats lliscants. 

5. Agents espumants: S'utilitzen per reduir la constant dielèctrica. Acostumen a ser 

agents espumants el pp-oxi-bis-benzè sulfonil hidrazina i l'azodicarbamida.  

6. Cautxús: Només el poliisobutilè i el cautxú butílic s'utilitzen en composicions 

comercials amb el polietilè. El poliisobutilè es va utilitzar com plastificant, però ara  

s’utilitza per millorar la resistència a ruptures a baixa tensió en mitjans actius. En funció 

dels pesos moleculars dels dos polímers, la incorporació de poliisobutilè pot augmentar 

o disminuir la fluidesa. A causa del seu baix cost es prefereix utilitzar el cautxú butílic 

en lloc del poliisobutilè, el qual només s'utilitza en el sector del cable. 

7. Agents d’entrecreuament: El polietilè vulcanitzat (entrecreuat) s'utilitza en 

aplicacions de cables quan aquests requereixen temperatures de servei de fins a 90 ºC. 

Els agents d'entrecreuament que es fan servir són de la família dels peròxids, com el 

peròxid de dicumil. 

 8. Antioxidants: El polietilè incorpora, en la majoria de casos, antioxidants perquè això 

permet la seva utilització en aplicacions a llarg termini, manté el factor de potència prou 

baix i protegeix el polímer en el procés de transformació. En la pràctica s'acostuma a 
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utilitzar un 0,1 % d'antioxidant en vistes a aplicacions elèctriques. Aquests materials 

són del mateix tipus que els desenvolupats originàriament pels polidiens, i es basen 

fonamentalment en amines o fenols. Els quatre més utilitzats en l'actualitat son els 

següents: 2,2-dihidroxid-3,3-alfa-metilciclohexil-5,5-dimetil-difenil metà (Nonox 

WSP); 2,6-terbutilo-4-metilo fenol; di-beta-naftil-p-fenilen diamina; 4-4-tio-bis-6-butil-

ter-m-cresol. El doní-beta-naftil-p-fenilen diamina és l'antioxidant més anomenat, el 

que té menor volatilitat i el de més poder antioxidant; el Nonox WSP és lleugerament 

més volàtil i de menor poder antioxidant, encara que depenent de la condicions de 

treball ñes més eficient, ja que no sua ni es descoloreix. El 4-4-tio-bis-6-butil-ter-m-

cresol, a diferència dels dos anteriors, augmenta la seva eficiència en presència de negre 

de fum, depenent de les condicions pot tenir una eficiència semblant als dos anteriors. 

9. Negre de fum: L'acció dels agents atmosfèrics sobre el polietilè queda minimitzada per 

la incorporació de negre de fum. La protecció màxima s'obté utilitzant negre de fum 

amb una mesura de partícula de 25 µm o inferiors. En la pràctica s'utilitza el negre de 

fum de canal o de forn en unes concentracions del 2-3%, dispersant-lo homogèniament 

per obtenir la màxima efectivitat. La utilització de més d'un 3 % millora molt poc les 

propietats de resistència a l'envelliment i a la intempèrie, afectant adversament altres 

propietats. 

10. Antiestàtics: Els additius antiestàtics s'utilitzen per reduir l'atracció a la pols i per 

millorar la manipulació de pel·lícules en forma de bosses o per a certs tipus 

d'embalatges. Abans s'aplicava agents antiestàtics en la superfície, però actualment la 

tendència és barrejar-lo en la massa del polímer ja que aquest agent amb el temps migra 
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a les superfície millorant el seu rendiment i reduint costos d'aplicació. En triar l'agent 

hem de tenir en compte que ha de tenir una compatibilitat amb el polímer i posseir una 

alta velocitat de difusió, perquè es formi una capa superficial el més ràpid possible 

després del processat de la peça o article. Amb el polietilè s'utilitzen ésters 

d'alquiloglicol sobre compostos d'amoni quaternari utilitzats en el poliestirè. 

3.3 MEDI AMBIENT. 

El polietilè no presenta problemes mitjà ambientals en el moment de degradar-lo, pel 

fet que és un polímer fàcil de degradar. El procés de reciclatge és el mateix que per als 

altres plàstics. A l’annex s’adjunta una explicació del procés de reciclatge dels plàstics. 

3.4 CATALITZADORS. 

En especial per a la síntesi del polietilè d'alt impacte (HDPE), que és l'objecte a 

estudiar en aquest projecte, a escala industrial s'utilitzen principalment dos tipus de 

catalitzadors: 

1. Catalitzador realitzat a partir d'òxids de metalls de transició: Es basen en el Cr(VI), 

son els catalitzadors més actius, en la seva presència, l'etilè polimeritza ràpidament amb 

un alt pes molecular. El millor suport són la silica i l'aluminosilica amb un baix 

contingut d'alumini. Altres òxids utilitzats són el Tu, Zr, Ge i Th. 
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2. Catalitzadors realitzats pel sistema de Ziegler: Es basen en derivats de metalls de 

transició en conjunció amb components organometálics. Per crear aquest catalitzador 

s'utilitzen els següents components: 

Compostos derivats dels 

metalls de transició. 
Compostos Organometálics 

Tu Cl3 Al (C2 H5)3 

Tu Cl4 Al (C4 H9)3 

 

Aquests compostos es combinen, depenent de tipus de substitució del titani i de 

l'alumini s'obté un polímer de linealitat i densitat diferents. El sistema Tu(OR)4 + Al (C2 

H5)3  produeixen un polietilè de densitat més alta que el que s'utilitza en la catàlisi per al 

sistema TiCl4 + Al (C2 H5)3. La reducció de la valència del titani i la proporció Al/Tu són 

altres factors que influeixen en la reacció de polimerització i en les propietats posteriors del 

polímer. 
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3.5 PROCESSOS INDUSTRIALS. 

3.5.1 Polimerització a pressió elevada. 

Les pressions utilitzades en la producció de polietilè per al mètode de polimerització 

a alta pressió es comprenen entre 1000-3000 atm, i el rang de temperatures de 80-300 ºC. 

S'utilitza un iniciador de la reacció de polimerització de tipus radical, tal com el peròxid de 

benzoil, azo-di-isobutilonitril o oxigen. A nivell industrial s'opera en procés continu, 

mitjançant reactors tubulars agitats, però també es pot operar en procés discontinu, 

mitjançant un autoclau, a nivell de planta pilot o laboratori. 

A causa de l'elevada calor de polimerització, s'ha de tenir una cura especial per evitar 

possibles explosions, la relació de refredament-volum de reacció ha de ser el mes gran 

possible, amb la finalitat de disminuir els problemes d'eliminar calor, el mitjà o fluid 

utilitzat per dissipar aquesta calor pot ser aigua o algun líquid inert, com el benzè, 

conjuntament amb els reactius, servint així com a material dissolvent del sistema de 

reacció. S’acostuma a operar a velocitats de pas elevades, amb l'objectiu també de 

minimitzar el problema exotèrmic de la reacció. 

En un procés normal, el monòmer que es transforma en polímer està entre el 10 i el 

30 %. Després de separar el gas del polímer s'extreu el polietilè que posteriorment es 

lamina i es granula. Els tipus d'aplicacions per a la fabricació de pel·lícules se sotmeten a 

un procés homogenïtzació en una mesclador intern o en un mescaldor en continu, amb 

l'objectiu de trencar la cadenes d’elevat pes molecular presents en el polímer. 
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Encara que en principi la polimerització de l'etilè a altes pressions segueix el 

mecanisme de radical lliure, la reacció té dues característiques específiques: 

1. Elevada calor exotèrmic de la reacció. 

2. Crítica dependència de la concentració del monòmer. 

 Al treballar amb temperatures elevades s'afavoreixen les reaccions secundàries  

que condueixen a la formació d'hidrogen, metà i grafit. Aquestes reaccions també són 

exotèrmiques pel que és necessari seleccionar atentament les condicions més favorables, a 

fi d'aconseguir una reacció controlada a nivell tèrmic i químic. 

Els monòmers vinílics polimeritzen per mitjà de radicals lliures dins un interval de 

concentració de monòmer molt ampli. En el cas de l'etilè només s'obtenen pesos moleculars 

elevats a pressions baixes, mentre que només s'obtenen pesos moleculars petits a elevades 

pressions. Per tant els radicals que creixen en el polietilè té una vida molt limitada, així que 

per aconseguir pesos moleculars elevats és necessari que la concentració de monòmer 

inicial sigui elevada, amb l'objectiu que en un petit període de vida del radical s'addicionin 

el nombre més gran possible d'unitats del monòmer. 

Per a qualsevol sistema de reacció a mesura que creix la temperatura de reacció 

augmenta la velocitat de reacció i disminueix el pes molecular. A temperatures de reacció 

elevades ( per exemple 200 ºC), fan falta pressions més elevades que a temperatures més 

baixes ( per exemple 25 ºC) per aconseguir la mateixa concentració, per la qual cosa cal 
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esperar millors resultats quan la temperatura de reacció és relativament baixa i s'utilitza un 

iniciador d'alta activitat. Les temperatures de reacció baixes disminueixen les reaccions 

secundàries, i per tant la formació de ramificacions. 

Per tant variant la temperatura, pressió, el tipus d'iniciador i la composició, juntament 

amb la possibilitat d'incorporar agents de transferència i poder injectar-los en diferents 

nivells del reactor de polimerització, és possible modificar les característiques d'un polímer 

respecte a un altre variant el nombre de ramificacions, el pes molecular o la distribució de 

pesos moleculars. Malgrat aquestes variacions els polímers preparats a altes pressions són  

de baixa densitat (0,915-0,94) i de pes molecular més baix que el d'altres processos de 

baixa pressió. 

 

3.5.2 Processos en solució. 

Hi ha diversos tipus de processos en solució que so viables depenent del tipus de 

catalitzador, per exemple el Compacte ( Stamicarbon/DSM), Du Pont, Phillips HSS i 

Amoco Processes. Encara que hi ha una gran diversitat, en general els processos en solució 

continuen una sèrie d'etapes comunes: 

1. Purificació de l'etilè i del monòmer. 

2. Purificació del dissolvent ( destil·lació, assecat). 
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3. Preparació del catalitzador. 

4. Polimerització contínua: alta temperatura aproximadament 150 ºC i pressió absoluta 

major de 4*106 PA. El polímer que es forma és en solució. 

5. Separació i assecat del polímer: el dissolvent se separa del polímer mitjançant una 

separació flaix. 

6. Finalització i  emmagatzematge.  

   Aquest procés presenta seriosos inconvenients, pel fet que la concentració del 

polímer es limita entre el 30-40% a causa de problemes de miscibilitat i d'agitació. 

 Per disminuir la concentració de polímer s'utilitzen diferents tipus de dissolvent, i 

s'incrementen les dimensions de l'equip, per la qual cosa els costos d'operació del dissolvent 

s'incrementen. El límit de concentració comença a ser més estricte en augmentar el pes 

molecular, la qual cosa suposa un inconvenient per a l'obtenció de polietilè d'alt pes 

molecular.  

Aquest procés ofereix dos avantatges: 

1. La relativa alta temperatura és un efecte favorable en la conversió de la reacció: ja 

que així el temps de reacció és més petit. 
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2. És un procés fàcilment automatitzable, el pas d'un tipus de polímer a un altre es 

produeix en un temps mínim. 

 

3.5.2.1 Catalitzador Soluble: Compacte Process (Stamicarbon/ DSM). 

L'etilè es dissol successivament en nafta, introduint en un reactor amb agitació, 

després es manté a una temperatura de 130 ºC. El reactor es construeix en acer al carboni. 

El catalitzador de Ziegler Et2AlCl + TiCl4+ MgOH és prepara in situ, la 

polimerització és homogènia i adiabàtica durant 10 minuts, a continuació l'etilè que no ha 

reaccionat se separa per destil·lació flaix i es recircula. La nafta també se separa per 

destil·lació flaix del polímer i es recircula, d'igual forma que es fa amb l'etilè. El polímer 

que s'obté en el procés està en estat fos, el qual s'extrusiona en grans. 

El polietilè produït en el procés Compacte té un índex de fluïdesa o fusió que oscil·la 

entre 0,2-35, amb un rang de densitats de 0,93-0,97 g/cm3. Els principals avantatges que 

ofereixen aquest procés en solució son: 

1. Polietilè no cerós, de baix pes molecular. 

2. Utilitza un reactor d'acer al carboni. 
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3. No cal l'eliminació de residus del catalitzador. 

3.5.2.2 Catalitzador de suport. 

1.5.2.2.1   Phillips HSS Process. 

Aquest és un dels principals processos industrials per a la fabricació de polietilè 

d'alta densitat (HDPE). En aquest procés s'utilitza com a catalitzador un òxid de crom sobre 

un suport adequat, alimentant l'etilè dissolt en un hidrocarbur, tal com el ciclohexà amb una 

concentració enre el 2 i % en pes; la temperatura de reacció oscil·la entre 130-160 ºC, i es 

treballa a pressions de l'ordre de 200-500 lb/pul2 . El dissolvent utilitzat en el procés, no 

sols serveix com a tal sinó que també com a mitjà de dissipació de la calor de 

polimerització. 

El catalitzador més efectiu està format per un 5% d'òxids de crom, principalment de 

CrO2 , sobre un suport de silica-alumina finament dividida (aproximadament un 75-90% de 

sílica), aquest sistema catalític s'activa escalfant-lo al voltant de 250 ºC, a continuació es 

produeix la reacció de polimerització en un reactor d'acer al carboni en autoclau 

(generalment aquest reactor sol tenir un volum de 15 m3 ). Aquest catalitzador té una 

productivitat de 50 Kg de polímer per gram de catalitzador, a més a més no cal eliminar els 

residus de catalitzador en el producte final. 

El mecanisme de polimerització no és del tot conegut, encara que es creu que l'etapa 

de propagació es desenvolupa en la superfície del catalitzador, en la que les molècules del 
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monòmer es concentren i s'orienten, donant lloc a una propagació ordenada i per tant 

polímers altament estereoespecífics. El temps de reacció varia entre 2 i 4 hores. 

Després de la reacció de polimerització s'obté una barreja de reacció  que passa a un 

separador gas-líquid, on es recupera l'etilè monòmer que no ha reaccionat i se separa el 

catalitzador de la fase líquida; posteriorment se separa el polímer per refredament o 

destil·lació flaix del dissolvent utilitzat. Tant l'etilè monòmer com el dissolvent es recircula 

en el procés industrial. Finalment el polímer obtingut s’asseca en un assecador rotatori. 

El pes molecular  del polímer depèn de la temperatura de polimerització, en un 

procés Phillips normal l'augment de temperatura és de 140 a 170 ºC, donant origen a un 

increment de fins a quaranta vegades l'índex de fusió del polímer. 

Referent a la pressió del procés, per sobre de 400 lb/pul2 de pressió de treball,  té un 

efecte sobre el pes molecular  i el rendiment del polímer obtingut, ja que per sota d'aquest 

valor de pressió es produeix un descens del rendiment del polímer i del pes molecular 

d'aquest. 

La temperatura d'activació del catalitzador, és un factor important a tenir en compte 

pel fet que influeix en el rendiment i pes molecular del polímer, a major temperatura  

d'activació major és el rendiment però menor el pes molecular del polímer. A més a més és 

important que l'etilè monòmer tingui una elevada puresa (del 99 %) , pel fet que gasos com 

l'oxigen, acetilè, nitrogen i clor contaminen el catalitzador. 
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Mitjançant aquest procés industrial es poden obtenir polietilens amb intervals 

d'índexs de fusió que oscil·len entre 0,1 i més de 600, encara que els graus comercials 

d'índexs de fusió comprenen el rang de 0,5 a 5. El polietilè produït mitjançant aquest procés 

industrial té característiques excel·lents per a l'aplicació d’emmotllament per injecció, 

encara que estan limitats per a altres usos. Els polímers d'etilè obtinguts mitjançant aquest 

procés son els de major densitat 0,96 g/cm3, per això és  el procés per excel·lència per a la 

fabricació del polietilè d'alta densitat. 

3.5.2.2.2  Procés Estàndard Oil company (Indiana). 

 

Aquest procés és molt semblant al de Phillips i es basa en l'utilització d'un òxid de 

metall de transició sobre un suport adequat en combinació amb un promotor. Les 

temperatures de reacció són de l'ordre de 230-270 ºC, i pressions de 40-80 atm. El sistema 

catalític es basa en òxid de molibdè com a catalitzador, i com a promotors s'utilitza sodi, 

calci o hidrurs d'aquests metalls. La reacció de polimerització es du a terme utilitzant un 

hidrocarbur com a dissolvent i en un reactor d'acer inoxidable. 

L'etilè com a primera matèria en aquest procés industrial ha de ser elevadament pur, 

amb una puresa del 99,9%, i es dissol en benzè amb una concentració del 5-10 % en pes.  

La solució de catalitzador se separa del polímer per centrifugació o filtració, i el 

recobriment del catalitzador es recicla després de la reactivació. El polímer es precipita 
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mitjançant un refredament en solució. Els polímers de baix pes molecular que es formen 

s'eliminen del polietilè d'alta densitat que s'obté en el procés. 

 El polímer obtingut mitjançant aquest procés té una densitat al voltant de 0,96 

g/cm3, semblant al del procés de Phillips. La Furukaza Company de Japó, treballa 

mitjançant aquest procés, comercialitzant el polímer obtingut amb el nom de Staflen. 

3.5.3 Processos en Suspensió o Slurry. 

En aquest tipus de procés, el dissolvent d'hidrocarbur se substitueix per un dissolvent de 

polietilè, per tant el polímer se separa del dissolvent en forma d'una fines partícules. En 

general els passos del procés industrial són iguals que en els processos en solució, encara 

que amb les diferències següents: 

1. Les polimerització es produeix a temperatures de 70-100 ºC, i valors de pressions 

absolutes d'1,5-3,5*106 PA. 

2. El polietilè es recupera per centrifugació , després s’asseca mitjançant un llit de 

fluidització d'assecat. 

3. La pols seca s'extrueix. 

Aquest procés té l'avantatge que la viscositat total no augmenta tan ràpid com en el 

procés en solució, a més a més els reactors té una mesura equivalent i la conversió i 
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productivitat són més grans. A més a més un dels inconvenients dels catalitzadors 

convencionals és la pèrdua d'activitat del catalitzador, fins i tot suposant el catalitzador en 

excés i imposant un disseny final del polímer, però en aquests catalitzadors utilitzats per als 

processos de Slurry  la fixació química en la superfície de suport, són metalls de transició 

que es poden utilitzar per a la polimerització del polietilè. 

Els inconvenients d'aquest procés són diversos, té un llarg temps de reacció entre 2 i 

 4 hores, necessita un rentat freqüent del reactor i agitadors, presenta dificultats 

d'automatització, i té  tendència a produir polímers d'excessiu pes molecular.  

 A partir dels diferents catalitzadors que es poden utilitzar s'han desenvolupat 

diversos tipus de processos basats en el catalitzador de Ziegler o en el catalitzador de 

Phillips. S'han desenvolupat processos des de 1968, aquests processos van crear un impacte 

considerable en la síntesi industrial  del polietilè d'alta densitat HDPE. Les companyies que 

comercialitzen els processos basats en aquests catalitzadors són Solvay, Montedison, 

Hoechst i Phillips. 
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3.5.3.1 Procés Solvay. 

En el procés Solvay  el catalitzador es forma per la reacció de components de metalls 

de transició com el titani clorat en un suport de magnesi, aquest complex s'activa per la 

reacció amb components organo-alumínics. 

La polimerització es porta a terme en un reactor de  pistó, en el que el monòmer i 

comonòmer (etilè) han de ser molt purs, s'addicionen alguns additius, el catalitzador i el 

dissolvent ( normalment hidrocarburs) són introduïts en sèrie en el procés. La reacció se 

succeeix en un rang de pressions absolutes entre 2,5-3,5*106 PA , i temperatures entre 50-

90 ºC. 

L'etilè no reaccionat, aproximadament un 5%, se separa i es recircula; el dissolvent se 

separa del polímer mitjançant centrifugació i el que queda absorbit pel polímer es destil·la 

mitjançant stripping. Finalment el polímer humit s’asseca, obtenint una pols en gra amb un 

diàmetre mitjà que oscil·la entre 250-1000 µm i amb una densitat de 0,35-0,4 g/cm3. 

Aquest procés presenta l'avantatge de ser flexible en l'ajust de les propietats bàsiques 

del polímer ( pes molecular, distribució de pesos moleculars, cristalinitat i el nombre de 

ramificacions), aquestes propietats es poden alterar en ajustar els següents paràmetres de 

procés: 
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1. Tipus i condicions de preparació del catalitzador. 

2. Ús d'un agent transportador. 

3. Condicions de polimerització. 

Per tant es poden obtenir polímers caracteritzats per una àmplia distribució de pesos 

moleculars, els quals s'utilitzen en l’emmotllament per aire comprimit. També és possible 

obtenir polímers de baix pes molecular i poca distribució de pesos moleculars, ideals per a 

l’emmotllament per injecció. 

3.5.3.2 Procés Phillips en "Forma de Partícula". 

És un procés molt important al Estats Units, on molts processos són en forma de 

partícula. Els reactius han de ser extremadament purs per no contaminar el catalitzador. 

 Inicialment els reactors utilitzats en aquest procés eren d'autoclau (d'acer), però el 

polímer es dipositava a les parets, la qual cosa requeria un rentat freqüent, per això 

actualment s'utilitzen reactors tubulars (loop). El monòmer, dissolvent i catalitzador 

circulen pel reactor diverses vegades.  

Els reactors Loop estan formats per tubs amb un diàmetre que oscil·la entre 0,3m'i 0,5 

m, amb una altura total de 15 m. i una longitud de 90 m, amb un volum total de 60 m3. 

Dins els tubs, el rang de velocitat està entre 3 i 10 m/s, per tant el polímer es recircula dins 
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un interval de temps que oscil·la entre 10-30 segons. La dissolució del reactor té dues fases: 

una sòlida formada pel polietilè (20%) i una altra en dissolució (80%). 

 En aquest procés s'aconsegueix una conversió del 90 %, així que el monòmer a 

reciclar és mínim. La recuperació del polímer és la part principal d'aquest procés, s'ha 

d'evitar que el polímer precipiti als tubs del reactor. Les partícules del polímer que obtenim 

s'assequen eliminant el dissolvent, i tenen una densitat de 0,45 g/cm3, a més a més el 

contingut en cendres del polímer és molt baix. 

El polietilè que s'obté mitjançant aquest procés té unes característiques molt 

variables, és ideal per preparar productes d'alt pes molecular o copolímers amb polipropilè, 

1-butè i e-hexeno amb una densitat compresa entre 0,925-0,962 g/cm3. 

3.5.3.3 Procés de Ziegler. 

Aquest tipus de polimerització  s'anomena també polimerització per coordinació, perquè el 

mecanisme de reacció es realitza mitjançant la formació d'un complex de coordinació entre 

el monòmer i el catalitzador. Els catalitzadors de coordinació estan formats generalment per 

la interacció de compostos organo-metàlics ( grups I i III )  amb halurs i altres derivats de 

metalls de transició (grups IV i VIII ), l'exemple típic i el més utilitzat és el format pel 

tetraclorur de metil i el trietilalumini. 

En el procés Ziegler, l’etilè es condueix al reactor a pressió normal (de poques 

atmosferes), com a mitjà diluent s'utilitza un dissolvent d’hidrocabur. El complex 
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catalitzador es pot preparar abans de ser utilitzat en el reactor o es realitza in situ en el 

reactor, introduint els components separadament en el reactor. La reacció es realitza a una 

temperatura per sota de 100 ºC, al voltant d'uns 70 ºC, en absència d'oxigen i humitat. El 

catalitzador es manté suspès en el líquid durant tot el procés i el polímer precipita a mesura 

que es forma. Abans que la viscositat de la barreja de reacció sigui prou elevada  per 

impedir la separació de la calor de reacció despresa en la polimerització, es descarreguen la 

totalitat de reactants en un atuell, destruint el catalitzador mitjançant l'acció d'aigua o 

metanol. Amb l'objectiu de reduir la quantitat de fragments de catalitzador al valor més 

petit possible, els processos de descomposició del catalitzador, com la purificació del 

polímer adquireixen una importància extrema, més encara quan el polímer s'utilitza com a 

aïllant d'alta freqüència.  

Els polímers obtinguts mitjançant el procés Ziegler tenen una densitat intermèdia 

entre el polietilè d'alta pressió i el  del procés Phillips o Estàndard Oïl (Indiana), 

aproximadament de 0,945 g/cm3.Variant la relació Al/Tu del catalitzador, la temperatura 

del procés, o realitzant una addició d'hidrogen a la reacció de polimerització (l'hidrogen 

actua com a agent de transferència de cadena de reacció) podem obtenir una àmplia gamma 

de pesos moleculars. 

3.5.3.4 Altres processos. 

Hi ha nombrosos processos de fabricació de polietilè, pel fet que moltes companyies 

han desenvolupat processos industrials realitzant modificacions en els catalitzadors Ziegler-

Natta i de Phillips, sempre a fi d'obtenir un polímer diferenciat de la competència i que 
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sigui més evolucionat tecnològicament que l'obtingut per processos patentat en altres 

nacions, el qual compleixi amb les necessitats tecnològiques del moment i amb la demanda 

dels clients. 

Per aquests motius podem trobar processos industrials per a la fabricació de polietilè 

com els de Monsanto, Dow Chemical, Asahi, Vestolen, Idemitsu, Sumitomo, Mitsui, 

Mitsubishi i Montedison. 

3.5.4 Processos en fase gas. 

Teòricament els processos de fase vapor o gas son interessants perquè la inversió 

inicial de capital per muntar una planta industrial, és més petita que en els processos en 

solució o en suspensió; però el problema resideix en nombroses ocasions en el 

desenvolupament del procés. És necessari mantenir la temperatura constant i eliminar la 

calor de reacció. 

El catalitzador té la suficient activitat per evitar l'eliminació de cendra, es prepara per 

deposició de derivats del crom en silica deshidratada. Es produeixen 600 Kg de polímer per 

gram de crom. Els productes obtinguts tenen una densitat entre 0,94-0,966 g/cm3. 

L'etilè fase gas i el catalitzador en forma de pols seca s'introdueixen de forma 

contínua dins un reactor de llit fluiditzat, l'etilè alimentat té una puresa del 99 %.Es pot 

afegir un comonòmer per alterar la densitat , a més a més l'addició d'hidrogen ajuda al 

control del pes molecular. 
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Pel que fa a les condicions de treball, la pressió absoluta en aquest procés és de 2*106 

PA i la temperatura està entre 85-100 ºC, depenent del producte desitjat. Es necessita molta 

quantitat de gas per a fluiditzar les partícules sòlides de polietilè en al part baixa del reactor, 

només reacciona un 2-3 % d'etilè per etapa.  

Després de passar per la zona de reacció, la velocitat del gas es redueix en una secció 

més àmplia del reactor per quedar com a llit fluiditzat. L'etilè es recicla mitjançant un 

compressor, mentre que el polietilè en pols s'elimina per mantenir un nivell de llit fluiditzat 

constant. El monòmer se separa del polímer i es recircula, un 5 % de l'etilè alimentat 

s'elimina durant la retirada. 

El temps de residència  mitjà de les partícules de polietilè format en el llit és menor 

de dues hores, i la grandària mitjana de les partícules és de 500m . Finalment el polietilè 

obtingut es pot produir en pols o granulat sense purificar. 
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3.6 LA TECNOLOGIA DELS METALOCENS. 

 

3.6.1 Introducció 

 

Geoffrey Wilkinson va compartir el Premio Nobel de Química el 1973 amb Ernst O. 

Fischer pels treballs realitzats per separat sobre l’estructura molecular dels metalocens. 

Walter Kaminsky va prendre el relleu i va aconseguir grans avenços en aquest camp. Més 

tard, Hans Britzinger en va desenvolupar la sortida comercial despertant una gran 

competència en la indústria dels plàstics. 

 

El problema dels catalitzadors convencionals Ziegler-Natta és la seva estructura complexa, 

basats en combinacions inorgàniques de metalls de transició, disposen de diversos centres 

actius en una molècula, fet que provoca una catalització amb diferents velocitats de 

polimerització (propagació i terminació). El resultat és un polímer amb gran varietat de 

pesos moleculars (longituds de cadena i ramificacions molt variades)  i poc estereo-control. 

 

 

Els metalocens tenen un únic centre actiu ( en anglès “single site”), això permet un procés 

net i ordenat, generant cadenes moleculars pràcticament idèntiques. Aquesta característica 

va impulsar la millora de les poliolefines existents i el desenvolupament d’altres de noves.  

 

L’estructura dels catalitzadors metalocens, es pot analitzar amb detall, això permet 

experimentar amb polimeritzacions estereoregulars podent definir les propietats que es 

volen obtenir controlant diversos factors.  
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Resumint les principals característiques dels catalitzadors metalocènics: 

 

1. Poden polimeritzar gairebé qualsevol monòmer. 

  

2. Produeixen polímers extremadament uniformes. 

  

3. Polimeritzen  α-olefinas amb una alta estereoregularitat per formar polímers isotàctics o 

sindiotàctics. 

 

 

3.6.2 Evolució tècnica i comercial 

 

Els primers catalitzadors metalocènics permetien sobretot obtenir cadenes lineals de 

polietilè de longitud similar. Això va millorar la qualitat del polietilè, aconseguint produir 

pel·lícules més primes i transparents amb millor resistència mecànica. 

 

Kaminsky y Hangsberg Sinn van observar que amb un catalitzador metalocènic a base de 

Titani les reaccions es multiplicaven de forma accelerada. A partir d’això les investigacions 

es van aprofundir en aquest camp.  

El 1982 Hans Brintzinger va demostrar el potencial dels metalocens en termes més 

comercials, fet que va iniciar una competició entre les empreses més fortes del sector. 



3. Processos industrials 

 86

Paral·lelament, John Even, investigador de la firma americana Exxon, va aconseguir la 

producció de polipropilè isotàctic a partir de titanocens. Dos anys després, Hochst va 

desenvolupar els zirconocens per a la mateixa funció.  

 

El 1992, Exxon ja habia començat a comercialitzar polímers obtinguts mitjançant el mètode 

patentat “Exxpol” basat en els metalocens.  

El 1995 ja s’havien sol·licitat arreu del mon gairebé 300 patents per a l’àrea dels 

metalocens, de les quals dos terceres parts es troben en mans de  Hoechst, Exxon i el 

consorci químic japonès Mitsui. 

 

Els metalocens s’estan convertint en l’horitzó tecnològic de la indústria del plàstic. 

Millorant i controlant les propietats, s’estan aconseguint alts nivells de tenacitat, resistència 

a l’impacte, duresa, processabilitat, transparència etc.  

 

En els últims anys han sorgit nombrosos acords de cooperació empresarial per tal de portar 

al mercat els avenços dels tecnoplàstics. BASF i Hoechst van presentar a Europa la 

“Metocene X50081” una catalització metalocènica que permet obtenir un PP especial per 

injectar productes d’embalatge que preveu la substitució en aquest camp del poliestirol 

(PS). 

Un altre exemple és l’intercanvi de patents entre Hoechst i Fina de Dallas exclusivament en 

el camp de la catalització de polietilè. 

 

Tot i els èxits ja assolits i de l’aplicació comercial d’aquest mètode, hi han aspectes a 

resoldre, com és el cas del preu. A mesura que augmentin les vendes anirà baixant, però és 
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un punt a tenir en compte en el mercat, ja que les altres tecnologies de catàlisi i producció 

en general també progressen. 

 

En l’annex s’adjunten dos articles referents als últims avenços del polietilè i del plàstic en 

general. També s’adjunta una explicació del mecanisme de catalització del diferents 

metalocens. 
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4. POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT (HDPE). 

 

4.1 CARACTERÍSTIQUES I PROPIETATS DEL HDPE. 

En el cas dels polietilens de pes molecular normal (índex de fusió >0.5), la densitat 

de l'homopolímer HDPE es fixa en 0.960-0.965 g/cm3, depenent del procés de 

manufactura. No obstant això, el HDPE comprèn l'interval de densitats de 0.941 a 0.967 

g/cm3 per l'ús de copolímers que afegeixen ramificacions laterals, reduint així la densitat. 

 La densitat del HDPE es controla en el procés de manufacturació mitjançant la 

quantitat de comonòmer afegit al reactor. Els comonòmers comuns usats amb l'etilè en el 

HDPE són el propilè, butè, hexè i octè. A mesura que s'incrementa el pes molecular del 

polietilè, les cadenes polimèriques més llargues no es cristal·litzen tan fàcilment i una 

cristalinitat més baixa redueix encara més la densitat d'un homopolímer de HDPE (índex de 

fusió <0.5). 

 El HDPE és un material termoplàstic parcialment amorf i parcialment cristal·lí. El 

grau de cristalinitat depèn del pes molecular, de la quantitat de comonòmer present i del 

tractament tèrmic aplicat. La cristalinitat d'una resina de HDPE determinada pot variar dins 

una àmplia gamma a causa de la taxa de refredament de la massa fosa. Les taxes de 

refredament més lentes afavoreixen el creixement cristal·lí. L'interval de cristalinitat del 

HDPE normalment comprèn d'un 50 a un 80%. La densitat normalment citada en les 

especificacions per al HDPE està determinada per una làmina modelada per compressió que 
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ha estat refredada a una taxa de 15ºC per minut. La majoria dels processos comercials de 

fabricació refreden la massa fosa a taxes molt més ràpides. Com resultat, un article fet de 

HDPE rarament aconsegueix la densitat citada en les especificacions. Pel fet que el grau de 

cristalinitat del HDPE és variable, aquest pot considerar-se com un polímer amorf amb una 

quantitat variable de càrrega cristal·lina. 

Taula 4. 

 

 Taula comparativa de propietats del HDPE, LLDPE,LDPE. 
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4.2 PROCÉS GENERAL D'OBTENCIÓ. 

 El HDPE es manufactura mitjançant un procés a baixa pressió, comparant-lo amb el 

polietilè de baixa densitat (LDPE), el qual es manufactura mitjançant un procés a alta 

pressió. La pressió en la fabricació del HDPE està per sota de 14 MPa. En molts casos, està 

per sota de 7 MPa. 

 Hi ha tres processos comercials importants emprat en la polimerització del HDPE: 

els processos en dissolució, en suspensió i en fase gasosa. Els catalitzadors usats en la 

fabricació del HDPE, generalment, són del tipus òxid d'un metall de transició o del tipus 

Ziegler - Natta. És important destacar que el funcionament de les resines de HDPE amb 

índexs de fusió, densitats i distribucions de pesos moleculars (DPM) idèntiques, pot variar 

si les resines es produeixen mitjançant processos diferents. Aquestes diferències 

normalment només es consideren en aplicacions crítiques amb estrets marges de procés. En 

la majoria de les seves aplicacions, les resines de HDPE seleccionades de més d'un 

proveïdor funcionaran adequadament, fins i tot si les resines es fan mitjançant diferents 

processos. 

 A més de l'índex de fusió i la densitat, la distribució de pesos moleculars és una 

propietat distintiva del HDPE. A mesura que es polimeritza el HDPE, es produeixen 

molècules de polímer de moltes longituds diferents (pesos moleculars). Si una resina de 

LDPE té un interval estret de longituds moleculars, es diu que té una DPM (distribució de 

pesos moleculars) estreta. La DPM és una gràfica del pes molecular contra el nombre de 

freqüència d'un pes molecular determinat. A mesura que s'eixampla la DPM del HDPE, 
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s'incrementen la processabilitat i la resistència a la fusió, alhora que decreixen la resistència 

a l'impacte, la tenacitat a baixa temperatura i la resistència al corvament. La DPM del 

HDPE és, en gran part, controlada pel tipus de catalitzador usat en la polimerització i pel 

tipus de procés de fabricació emprat. 

4.3 ALTERNATIVES. 

A la taula següent es poden veure comparats els principals processos de 

polimerització del polietilè d'alta densitat, no s'han considerat els mètode d'alta pressió, ja 

que només s'utilitzen per a la fabricació de polietilè de baixa densitat. Tal com s'ha 

comentat amb anterioritat els principals processos per a la fabricació del polietilè d'alt 

impacte es basen en processos en solució, en suspensió i en fase gas. 

 EN SOLUCIÓ 

 

EN SUSPENSIÓ 

 

 

EN FASE GAS 

 

Producció Proporcions altes de 
producció en un 

reactor relativament 
compacte 

Tenim tres possibilitats 
de reactors amb 

dissolvents diferents 

Reactor de llit 
fluiditzat. 

Temperatura 

de reacció 

 

150-250ºC 

 

 

130-160ºC 

 

 

85 -100ºC 

. 

 

Pressió 

 

30 - 150 bars. 

 

3 - 4 bars 

 

0,7 - 2 bars 
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Temps  

 

de Residència 

 

5 - 10 m. 

 

1 - 4 h. 

 

Llarg. 

 

Calor 

 

Es recupera la calor 
de la reacció. 

 

La calor és absorbida 
per l'aigua 

 que circula per la 
camisa del reactor. 

 

La calor és absorbida 
pel llit 

 fluiditzat. 

  

Processos 

 

PROCÉS Du Pont: 

 

Entrada: elitè + 1 

-butè en solució 

 de ciclohexà 

 

 

T = 200-300ºC 

 

 

P = 150-200 bars. 

 

Conversió global 
etilè: 95% 

 

Conversió global 1-
butè: 30-40%. 

 

Densitat del polímer: 

0,965 g/cm3. 

 

Diferents tipus 
depenent del 
dissolvent: 

 

Procés de'Hoechst. 

 

Procés de Phillips. 

 

 

 

Conversió global etilè: 
97% 

 

Producció de polímers 
d'un ampli rang de 
densitats:  

 

Densitat del polímer 

>0,930g/cm3. 

 

 

PROCÉS 
desenvolupat per 

 Unió Carbide a final 
dels anys seixanta. 

Posteriorment 
Naftachemie  

(actualment 

 BP) desenvolupa i 
millora el procés. 

 

No ofereix clars 
avantatges econòmics 
sobre els processos en 
suspensió. 

 

Comentaris 

 

Presenta problemes 
de miscibilitat i 

d'agitació. 

Límit de 
concentració en 
augmentar el pes 

molecular. 

Petit temps de 
reacció. 

És el més utilitzat. 

Condicions d'operació 
controlades. 

Fàcil eliminació de la 
calor. 

Altes conversions del 
monòmer. 

Alt contingut en sòlids. 

Habilitat de produir un 

Es poden adaptar per 
fabricar LLDPE o 

 HDPE. 

Costos d'operació 
baixos. 

La conversió per pas 
és del 2%, es 

necessiten molts 
cicles, difícil mantenir 
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PROCÉS que 
s'automatitza 

 fàcilment. 

Pot utilitzar-se un 
catalitzador soluble o 

en suport sòlid. 

 

ampli rang de pesos 
moleculars. 

 

la Ta amb facilitat. 

Els productes no estan 
limitats per la 
viscositat. 

Catalitzador molt 
sensible. 

 

 

4.3.1 Justificació del procés seleccionat. 

Tant per les condicions de treball com pel rendiment del procés, el millor procés dels 

tres que actualment es duen a terme, i el més estès a nivell nacional i mundial és el procés 

realitzat en suspensió.  

Això és degut al fet que el procés en solució és un mètode poc rendible, amb 

limitacions a causa de la solubilitat i densitat de la barreja, en el que s'obté un polímer de 

densitat poca elevada, per tant és un procés poc eficaç; el procés de polimerització en fase 

gas, es realitza en un reactor fluiditzat, la qual cosa implica més complexitat i major 

inversió de capital inicial, té un elevat temps de residència, catalitzadors molt sensibles, una 

conversió petita i elevades pèrdues de calor. 

Per tant el mètode de treball en què es basarà aquest estudi és el mètode en suspensió, 

això és degut al fet que es treballa en unes condicions fàcils d'obtenir i controlar, amb uns 

resultats excel·lents respecte la conversió del monòmer i un elevat rang de valors de 

densitats, obtenint els valors més elevats de densitats amb polietilens. Finalment, la planta 
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industrial que es descriurà es basa en el procés Phillips en suspensió o en forma de partícula 

descrit en apartats anteriors. 

4.4 PROCÉS PHILLIPS EN SUSPENSIÓ. 

En el procés Phillips en suspensió o també anomenat procés Phillips en forma de 

partícula, el dissolvent d'hidrocarbur es substitueix per un dissolvent de polietilè, per tant el 

polímer se separa del dissolvent en forma d'una fines partícules. En general segueix les 

etapes següents: 

1. Purificació de l'etilè i comonòmer. 

2. Purificació del dissolvent. 

3. Preparació del Catalitzador. 

4. Polimerització Contínua. Es realitza a una temperatura compresa entre 70-100 

ºC, i Pressió absoluta d'1,5-3,5 MPa. 

5. Separació i assecat del polímer: El polietilè es recupera per centrifugació, i 

s’asseca en un llit de fluidització. 

6. Finalització i emmagatzemament. La pols seca s'extrueix i s’emmagatzema. 
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Aquest procés té l'avantatge que la viscositat total no augmenta tan ràpid com en el 

procés en solució, a més a més els reactors té una mesura equivalent i la conversió i 

productivitat són més grans. A més a més un dels inconvenients dels catalitzadors 

convencionals és la pèrdua d'activitat del catalitzador, fins i tot suposant catalitzador en 

excés i imposant un disseny final del polímer, però en aquests catalitzadors utilitzats per als 

processos de Slurry o suspensió,  la fixació química en la superfície de suport, són metalls 

de transició que es poden utilitzar per a la polimerització del polietilè. 

Els inconvenients d'aquest procés són diversos, té un llarg temps de reacció entre 2 i 4 

hores, necessita un rentat freqüent del reactor i agitadors, presenta dificultats 

d'automatització, i té  tendència a produir polímers d'excessiu pes molecular. A més a més 

els reactants han de tenir una elevada puresa per no contaminar el catalitzador. 

  Actualment s'utilitzen reactors tubulars Loop, on el monòmer, dissolvent i 

catalitzador circulen pel reactor diverses vegades. Els reactors Loop estan formador per 

tubs amb un diàmetre que oscil·la entre 0,3m'i 0,5 m, amb una altura total de 15 m. i una 

longitud de 90 m, amb un volum total de 60 m3. Dins els tubs, el rang de velocitat està 

entre 3 i 10 m/s, per tant el polímer es recircula dins un interval de temps que oscil·la entre 

10-30 segons. La dissolució del reactor té dues fases: una sòlida formada pel polietilè(20%) 

i una altra en dissolució(80%). 

 En aquest procés s'aconsegueix una conversió del 90 %, així que el monòmer a 

reciclar és mínim. La recuperació del polímer és la part principal d'aquest procés, s'ha 

d'evitar que el polímer precipiti als tubs del reactor. Les partícules del polímer que obtenim 
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s'assequen eliminant el dissolvent, i tenen una densitat de 0,45 g/cm3, a més a més el 

contingut en cendres del polímer és molt baix. El polietilè que s'obté mitjançant aquest 

procés té unes característiques molt variables, és ideal per preparar productes d'alt pes 

molecular o copolímers amb polipropilè, 1-butè i 1-hexeno amb una densitat compresa 

entre 0,925-0,962 g/cm3. A continuació a la figura següent es veu el procés industrial 

descrit: 

 
 

Figura 9. Esquema de producció del Procés Phillips en forma de partícula. 

4.5 DIAGRAMA DE CORRENTS (FLOWSHEET). 

Les etapes definitives del procés Phillips en suspensió que hem seleccionat estan 

formades pels equips necessaris per dur a terme tot el procés. 
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1. Entrada. Suposem que l'etilè, el catalitzador i l'isobutà ens arriben purificats i 

en les condicions òptimes per entrar en el reactor. 

2. Reactor. És un tipus de reactor específic, Loop Reactor, es tracta d'un reactor 

que funciona en flux de pistó, en condicions isotèrmiques, a més d'una camisa 

que manté la temperatura de treball estable. 

3. Columna Flaix. Es destil·la en una columna flaix per separar el polímer del 

dissolvent utilitzat, així com l'etilè que no ha reaccionat. 

4. Eixugador. Encara que es realitzi una destil·lació flaix sempre pot quedar 

isobutà en el polímer, per eliminar aquestes restes de dissolvent s'utilitza un 

assecador amb nitrogen. 

5. Extrusor. La funció de l'extrusor és convertir el polímer que entra sòlid en un 

líquid molt viscós per a després de emmotllar-lo o laminar-lo, sempre en funció 

de l'aplicació final. 

6. Condensador. El corrent sense polímer que surt de la columna flaix destil·lació 

es gasosa, per tant es refreda perquè quan arribi a la columna de destil·lació sigui 

líquida. 
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7. Columna de Destil·lació. És on es produeix la separació del dissolvent de l'etilè 

monòmer que no ha reaccionat, el dissolvent que és isobutà es recircula a 

l'entrada del reactor. 

8. Separador. S'utilitza un separador per assegurar-nos que l'isobutà que es 

recircula al entrar en el reactor sigui totalment pur. 

 

Figura 10  Diagrama de corrents. 
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4.6 ESPECIFICACIÓ DE L'EQUIP. 

4.6.1 Reactor  
 
El reactor s'assembla a un intercanviador de calor, pel fet que es treballa amb un tub amb 

camisa, i una bomba que impulsa els reactants. Les característiques de la bomba, que 

impulsa els reactants són: 

 
 
 

 BOMBA 
 

Rang de Treball 
 

 

Màxima pressió del sistema, 
(bar) 
 

350 
 

Rang de temperatura (ºC) -30 a 400 
Màxima diferència de pressió  
Per pas 200 
Tot el sistema (2 bar) 
Màxima capacitat d'unitats 
comunes, q (m3/s) 

0,1 
 

Rang de viscositat del fluid, 
Pa·s 

0,001-400 

Rang d'eficiència, % 40-88 
Costos relatius  

Preu de compra Moderat 
Instal·lació Baix 
Manteniment Baix 
Utilitats Moderat 

Compatibilitat  
Condicions de cavitació B 
Líquids corrosius C 
Operacions d'assecat D 
flux gran D 
Pressions altes B 
Temperatures altes C 
Viscositat del líquid alta A 
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prima limitada o 
 baixa pressió de succió  

B 
 

Flux petits A 
Viscositat líquid petita D 
Líquids no newtonians A 
Partícules abrasives en el 
líquid 

X 
 

Partícules no abrasives 
 en el líquid. 

D 
 

Capacitat variable de servei C 
Pressió variable de servei C 
Materials de construcció   
Acer al carbó √ 
Ferro colat √ 
Aliatges de coure √ 
Plàstics convencionals √ 
Fibra de vidre √ 
Plàstics fluorocarbonados √ 
Revestiment de polímer  
Revestiment de vidre  
Acer inoxidable √ 
Aliatges basats en nitrogen √ 
Titani √ 
Carbó √ 
Ceràmica √ 

Problemes de servei  
Pulsacions de flux B 
Soroll A 
Reversibilitat de la direcció 
del flux 

C 
 

Sortida de fluids crítics C 
Protecció a la sobre pressió C 

Avantatges o 
inconvenients 

Reduir la potència del motor   
 

 Protecció a la pressió 
necessària 

A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable 

4.6.2 Columna Flaix 
 

 FLASH 
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Rangs de mesures 
comunes  

Diàmetre, D (m) 0,3-4 
Longitud o alçada, L (m) 1-20 

L/D 3-5 (3, perquè estem a 
menys de 18 bars) 

Orientació normal Vertical 
Operacions típiques  

Transferència de massa √ 
Transferència de calor  
Separació √ 
Emmagatzematge √ 

Conveniència  
Destil·lació moderada a altes 
pressions D 

Destil·lació al buit D 
Absorció gas E 
Separació de sòlids y gasos E 
Temps de residència, θ (s) 600 

Compatibilitat  
Porcions de gas petites D 
Porcions de líquid petites. A 
Sòlids arrossegats B 
Porcions de gas altes A 
Porcions de líquids altes A 

 
 
A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable 

4.6.3 Assecador 

 L'assecador rotatori té una alta eficiència, mentre que l’assecador de túnel no pot 

treballar amb cabals elevats, els assecadors de torre vertical són molt complexos i els 

assecadors transportadors amb vibració necessiten un llit fluiditzat. A més a més els 

assecadors rotatoris són els que més s'ajusten a treballar amb el tipus de sòlid que 

treballem. L'inconvenient d'aquests assecadors és que tenen grans dimensions. 
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SECADOR ROTATORIO 

(DIRECTO) 
VALORES 

SELECCIONADOS 
Rang de mesures comunes   
Diàmetre, D (m) 1-3  
Longitud o altura, L (m) 4-20  
L/D 4-6 5 
Flux sòlid, ms (kg/s)   
Velocitat mitja, us (m/s) 0,02-0,06 0,04 
Percentatge de la secció 
creuada ocupada por sòlid 10-15 10 

Flux de gas   
Velocitat mitja superficial, ug 
(m/s) 0,3-1  

Flux mig de massa, G 
(kg/s·m2) 0,5-5 2,75 

Màxima de temperatura 
interna (ºC) 800  

Temperatura màxima de 
sòlids (ºC)   

Construcció acero al carbó 450  
Acero inoxidable 750  
Aleación de base niquelada 1200  

Coeficients de 
transferència de calor   

Àrea (J/s·m2·K) 60·G0,67 118,17 
Basat en el volum intern 
(J/s·m3·K) 240·G0,67/D 738,56 

Eficiència tèrmica (%) 55-75  
Necessitats d’energia de 

l’equip (Kw) 8·D2 4,0022 

Compatibilitat de 
processos   

Soluciones o suspensions D,C  
Pastes de goma C  
Sòlids de flux lliure A  
Sòlids a granel o en fibres A  
Material en pols C  
Sòlids grans X  
Materials sensibles al calor D  
Aplicacions en atmosferes 
controlades C  

Aplicacions al buit E  
Facilitat de recuperació del 
polvo C  
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A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable 

4.6.4 Extrusor 
 

A partir de les propietats dels dos tipus d'extrusors que tenim (Screw Extruder o Pug 

Mill Extruder) el que funcionarà millor és el Screw Extruder, encara que el cabal amb què 

es treballa és més gran que el cabal màxim de sòlid que pot processar un sol extrusor, es pot 

solucionar connectant dos extrusors en paral·lel. Les característiques de l'extrusor són les 

següents: 

 Extrusor 
Rang de Treball  

Màxima capacitat, ms (kg/s) 6 
Dimensió màxima de la gransa 12 
Quantitat de líquid lubricant o 
adhesiu utilitzat (w %) 1-10 

Compatibilitat o conveniència:  
Alimentacions gomoses A 
Uniformitat en las propietats y les 
dimensions del producte A 

Força mecànica del producte B 
Flexibilitat de la forma del producte B 
Producte baixo en pols A 
Control atmosfèric C 
Cost Moderat 
Consumo específic d’energia 
(kW·s/kg) 500-2000 (1250) 
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A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable 

4.6.4 Condensador 
 

Es necessita un intercanviador que no ocasioni problemes en el moment de 

condensar. 

 Tipus  d'Intercanviadors 
 U-Tub (Carcassa i tub) 

Màxima àrea per superfície, A (m2) 800 
Nom típic de passos (carcassa/tub) 1-2/2-4 
Màxima pressió d'operació per 
unitat (bar) (carcassa/tub) 

140/140 
 

Temperatura màx. 
 d'operació de la unitat comuna 
(ºC) 

350 
 

Mínima variació de la temperatura 
(ºC) 

5 
 

Capacitat màxima del cabal, q  
Líquid (m3/s, carcassa/tub)  

Gas (std m3 
/s, carcassa/tub) 

15/15 
 

Velocitat típica de fluxe, u (m/s)  
Líquid (carcassa/tub) 1-2/2-3 
Gas (carcassa/tub) 5-10/10-20 
Compatibilitat  
Serveis de brutícia (carcassa/tub) D/D 
Neteja (carcassa/tub) D/D 
Substitució d'un tub en servei D 
Expansió de la diferència de 
temperatura 

A 

Xoc tèrmic A 
Fluids tòxics o perillosos A 
Condensació (carcassa/tub) B/B 
Evaporació (carcassa/tub) A/D 
Líquids viscosos (carcassa/tub) E/B 
Manteniment D 
Construccions d'aliatges 
(carcassa/tub) 

D/C 
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Eficiència en la transferència de 
calor 

B 
 

Cost relatiu Baix 
Variació de pressions (bar)  
Carcassa 0,2 – 0,6 
Tub 
 

0,2 – 0,6 

Consum Energia (KW/m2)  
Serveis típics  

Refredar-se √ 
Condensar √ 
Refredar √ 
Intercanvi √ 
Calefacció √ 
Vaporització √ 
Sobreescalfament  
Fluids típics  
Aquosos √ 
Orgànics √ 
Gasos √ 
A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable 

4.6.5 Columna de destil·lació 
 

La columna de destil·lació és semblant a un recipient de separació, és a dir, està 

formada per la columna de plats, un calderí i una unitat condensadora. Aquesta unitat 

refrigerant és semblant al condensador anteriorment especificat. 

 
 Calderí (Bayonet) 

Màxima àrea per superfície (m2) 100 
Nom típic de passos (carcassa/tub) 2/1 
Màxima pressió d'operació per 
unitat (bar) (carcassa/tub) 

140/140 
 

Temperatura màx. d'operació  de la 
unitat comuna (ºC) 

350 
 

Mínima variació de la temperatura 5 
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(ºC)  
Capacitat màxima del cabal, q  
Líquid (m3/s, carcassa/tub)  

Gas (std m3/s, carcassa/tub) 2/2 
Velocitat típica del fluxe, u (m/s)  

Líquid (carcassa/tub) 1-2/2-3 
Gas (carcassa/tub) 5-10/10-20 

Compatibilitat  
Serveis de brutícia (carcassa/tub) A/D 
Neteja (carcassa/tub) B/E 
Substitució d'un tub en servei A 
Expansió de la diferència de 
temperatura 

A 
 

Xoc tèrmic A 
Fluids tòxics o perillosos A 
Condensació (carcassa/tub) A/B 
Evaporació (carcassa/tub) A/D 
Líquids viscosos (carcassa/tub) D/D 
Manteniment B 
Construccions d'aliatges 
(carcassa/tub) 

D/C 

Eficiència en la transferència de 
calor 

D 
 

Cost relatiu Alt 
Variació de pressions (bar)  
Carcassa 0,2 – 0,6 
Tub 0,4 – 1,0 
Consum Energia (KW/m2)  

Serveis típics  
Refredar-se √ 
Condensar √ 
Refredar √ 
Intercanvi √ 
Calefacció √ 
Vaporització √ 
Sobreescalfament √ 

Fluids típics  
Aquosos √ 
Orgànics √ 
Gasos  
 
A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable 
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4.6.6 Separador 
 

Com a separador s'utilitza el  que pot donar millor rendiment en el moment de 

separar un gas d'un líquid, així  que dins els separadors centrífugs, el separador de cicló per 

gas és el que millor resultats obté, es caracteritza per: 

 
 
 SEPARADOR 
Fase contínua Gas 
Fase dispersa Líquida o sòlida 
Rangs de mesures dels equips:  

Longitud, L (m) 0,3-8 (0,4) 
Diàmetre, D (m) 0,05-2 
Àrea normal, A (m2) 0,1·D2 
Rang de pressions 1-500 
Caiguda de pressions 1p-2p 
Força centrífuga <2500g 
Rang Temperatures, T (ºC) -250 a 1000 
Cabals >5 (80% eficiència) 

Total Alimentació  
m (kg/s)  
q (m3/s) 10A-20A 
u (m/s) 10-20 
Temps de residència, (s)  
Característiques de 
funcionament 

 

Fragilitat B 
Classificació de sòlids C 
Compresibilitat A 
Contaminació del producte A 
Contaminació del filtrat A 
Matèries crítiques, tòxiques o 
nocives 

A 

Fàcil descàrrega C 
Claredat de filtrat D 
Pèrdua de filtrat A 

Filtrats volàtils  
Espai A 
Grans capacitats A 
Control de l'olor A 
Grossor A 
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Líquids viscosos  
Neteja E 

Conveniència  
Barreges gas-sòlid A 
Gas-líquid (diluït) A 
Gas-líquid (concentrat) A 

Costos relatius  
Capital Baix 
Treball Baix 
Manteniment Baix 
Altres costos d'operació Moderat 
 
A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable. A partir d'aquestes taules podrem assignar un 

valor a les principals característiques que són necessàries per poder realitzar el 

dimensionament de l'equip. 

 

4.7 TAULA DE CORRENTS. 

A partir del diagrama de corrents  i mitjançant l'equip especificat es calcula una 

matriu de corrents del procés, en aquesta taula estan especificats el cabal de reactants que 

entren en el procés, el cabal de reactants que surt del procés, el cabal de dissolvent que es 

recircula, així com la quantitat de polietilè que s'obté junt amb les condicions de treball de 

temperatura, pressió. 

Taula 5. 
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Kg/h Etilè Isobutà Catalitzador Nitrògen Polietilè Cabal Total
S-101 5585,58 5585,580
S-102 167,57 218,40 5460,00 5845,967
S-103 167,23 210,26 377,494
S-104 167,23 210,26 377,494
S-105 162,22 4,21 166,422
S-106 5,02 206,06 211,072
S-107 5,02 5,017
S-108 0,33 8,14 5460,00 5468,473
S-109 0,33 0,16 5460,00 5460,497
S-110 5460,50 5460,497
S-111 0,19 0,190
S-112 7,98 0,19 8,167
S-113 206,06 206,055
S-114 12,34 12,345
S-115 1,56 1,560
S-116 218,40
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5. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

5.1 PRODUCCCIÓ 

La producció mundial de polietilè el 1986 va ser de 8.575 milions de tones, el 1989 

va ser de 10270 milions tones, i el 1992 de 12992 milions de tones. Respecte a la demanda 

el 1983 va ser de 6400 milions tones, el 1990 de 11440 milions de tones, el 1995 14000 mil 

tones i es preveu que en el 2005 estarà entorn als 20000-21000 milions de tones. 

Analitzant aquestes dades de producció i demanda de polietilè, s'aprecia creixement 

substancial de la demanda  des de principis dels anys vuitanta fins a l'actualitat, això 

provoca un augment directe de la producció mundial de polietilè. 

5.2 SITUACIÓ ESTATAL DE LA PRODUCCIÓ DEL POLIETILÈ. 

La producció de polietilè d'alta densitat (HDPE) l'any 2001 va ser de 357.359 tones. 

El preu mitjà d'aquest material es va situar en 0,84 Euros/Kg. Per tant la producció es xifra 

en 300 milions d'euros aproximadament.  

Pel que fa al comerç exterior, la taxa de cobertura en tones se situa en el 36,8 %, 

mentre que si s'analitza el valor en euros a nivell estatal és de 38,5 % com a conseqüència 

d'exportacions pel valor de 115,22 milions d'euros i unes importacions de 299,57 milions 

d'euros. El consum, expressat en tones, ascendeix un 12,2 % fins a les 590.379 tones. El 

consum per habitant l'any 2001 se situa en 14,6 Kg de polietilè. 
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En l'àmbit de l'estat espanyol les empreses que produeixen polietilè d'alta densitat 

són Repsol Química S.A., tant a Puertollano com a Tarragona amb una capacitat de 

producció de 285.000 tones any en total; també hi és Basell Polietilè S.L., a Tarragona amb 

una producció de 100.000 tones any, i Dow Chemical Ibèrica S.A. a Tarrgona amb una 

capacitat de producció anual de 180.000 tones. Tal com s'aprecia la majoria d'empreses 

productores de polietilè d'alta densitat  a nivell nacional es troben ubicades a Catalunya, 

concretament a la província de Tarragona. 

La indústria química a Tarragona ocupa el primer lloc en el rànquing del sector 

espanyol, i se situa entre els cinc primers d'Europa. El 44 % dels plàstics produïts a 

Espanya surten de Tarrgona, d'aquesta producció de plàstics 430.000 tones són de polietilè 

d'alta densitat, la qual cosa representa una 87 % de la producció espanyola. 

La producció de polietilè d'alta densitat  l'any 2001 va ser de 357.359 tones, aquest 

valor de producció significa una reducció del 10,6% de la producció estatal respecte a l'any 

2000, això és degut al fet que les importacions van augmentar fins a la xifra de 368.895 

tones i es van exportar 135.875 tones, a més de l’augment en el consum el d’un 12.2 % 

respecte a l'any anterior, amb un consum xifrat en 590.379 tones. 

A la taula següent s'aprecia l'evolució del polietilè d'alta densitat en la indústria 

productora de plàstic, la seva importació i exportació en els últims anys així com el consum 

aparent  d'aquest polietilè i el seu consum per habitant. 
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EVOLUCIÓ DEL POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 

(Dades en milers de tones) 
 

 1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

Producció 
 

340,2 
 

368,2 
 

399,8 
 

357,4 
 

Importació 
 

289,8 
 

320,8 
 

289,5 
 

368,9 
 

Exportació 
 

120,4 
 

129,6 
 

163,2 
 

135,9 
 

Consum 
aparent 

509,6 
 

559,5 
 

526,1 
 

590,4 
 

Consum 
/habitant. (Kg) 

12,8 
 

14,1 
 

13,1 
 

14,6 
 

Capacitat 
instal·lada 

385,0 
 

385,0 
 

435,0 
 

435,0 
 

Capacitat 
utilitzada % 

88,4 
 

95,6 
 

91,9 
 

82,2 
 

%Importació  
/Consum 

56,9 
 

57,3 
 

55,0 
 

62,5 
 

%Exportació  
/Producció 

37,7 
 

35,4 
 

40,8 
 

38,0 
 

Taula 6. Evolució  del Polietilè en els últims anys. 

5.3 PREU DE LES PRIMERES MATÈRIES. 

A finals de gener del 2003 la cotització de l'etilè es situava al voltant dels 545 $/ Tn, 

mentre la nafta es cotitzava entre els 305-310 $/Tn, és la primera matèria per a l'obtenció de 

l'etilè monòmer. 

Davant la imminència de la guerra d'Iraq, aquest fet va provocar un pujada de preus 

que van registrar les matèries petroquímiques bàsiques, així que el preu de la nafta es va 

aproximar als 335 $/Tn  i l'etilè a 570 $/Tn. 
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Els preus del polietilè d'alta densitat té una tarifa de referència del material per a 

pel·lícula que està entre 790-800 $/Tn. A continuació es pot veure l'evolució dels preus de 

les matèries plàstiques de gran consum a Espanya durant l'últim any. 
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Figura 12. Evolució dels preus de la matèries plàstiques. 

5.4 CONSUM DEL POLIETILÈ. 

 A continuació es pot visualitzar de forma gràfica la participació del polietilè d'alta 

densitat en el consum aparent dels termoplàstics de gran consum (dades expressades en 

tones mètriques): 
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23,3

21,2

10,3

21,2

1,3

17,9

4,8
HDPE

PP
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PVC i copol

EVA

LDPE

LLDPE

 

Figura 16. Consum de termoplàstics. 

 

5.5 ESTIMACIÓ DEL COST DE CAPITAL INCIAL. 

A partir de la producció que s'obté anualment, aproximadament de 47.829.600 Kg/any 

de polietilè d'alt impacte, per a l'equip descrit i dimensionat es realitza mitjançant les taules 

i gràfics consultats una estimació del cost del capital, tal com es pot apreciar en l'annex de 

càlculs. 

Equip Cost (Euros) 
Reactor 126.000 

Columna Flaix 5.405 
Assecador 24.150 
Extrusor 24.200 
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Condensador 21600 
Columna destil·lació 72000 

Separador 900 
Costos diversos 1.112.728 

Cost Total 1.808.183 
Imprevistos 542.454,9 

Capital Invertit 2.350.637,9 
Taula 7. Cost de Capital Inicial. 

5.6 ESTIMACIÓ COSTOS DE PRODUCCIÓ. 

Es realitza una estimació dels costos de fabricació per una planta amb les 

característiques descrites, tenint en compte els següents factors de consum: 

Primeres 
matèries 

Quantitat Preu 
 

Etilè 5585.58 kg/h 0.545 E/kg 
Isobutà 12.3448598 kg/h 0.159 E/kg 
Catalitzador 1.56 kg/h 14 E/kg 
Nitrogen 163.8 Nm3/h 0.02 E/kg 
Aigua 1.12033426 m3/h 0.3 E/m3 
Energia 837.444683 kW·h 0.1 E/kWh 
Refrigeren-te 84551.0351 kg/h 16.7 E/kg 
Productes   
Polietilè 5460 kg/h 0.84 E/kg 
 
 

A més d'aquests factors de consum tenim un costos de producció directes i indirectes, 

on es troben els salaris dels treballadors (tenint en compte que la fàbrica treballa 365 dies a 

l'any els 24 hores del dia, per tant, necessitarem 4 torns de treball, a partir de la bibliografia 

consultada sabem que com a mínim es necessiten 8 persones per torn, s'assigna un salari fix 

de 1200 Euros ), pagament de patents, despeses d'estoc i magatzem, assegurances, etc., 
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etc... Tal com es detalla en l'annex de càlculs. A continuació s'adjunta una taula detallada 

amb el desglossament dels costos que intervenen en l'estimació: 

Cost de Producció Euros/any 
Costos Directes  29590442,60 

Costos Indirectes      162832,99 
Costos  Anuals de 

Producció 
29753255,6 

Taula 8.Cost de PRODUCCCIÓ  

5.7 BENEFICI NET ANUAL. 

Un cop calculats els costos de capital inicial i els costos de producció, es calculen les 

despeses generals de l'empresa, per a així calcular les despeses totals de l'empresa al cap de 

l'any.  

Cost  Euros/any 
Costos  Anuals de 

Producció 
29753255,60 

 
Despeses Generals 

Anuals 
5324738,42 

 
Depreciació Anual 235063,79 

 
Despeses Totals Anuals 

 
35313057,83 

 
Ingressos Vendes 

 
40176864,00 

 
BENEFICI Net Anual 

 
4.863.806,17 
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6 ANNEX1: CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

6.1 REACTANTS I PRODUCTES 

 A partir de les quantitats necessàries per a l'obtenció d'una tona de polietilè, així que en 

funció de la producció de la planta industrial es realitzarà el dimensionament d'aquesta . 

 Es considerarà que el reactor (loop reactor), el qual en la bibliografia citada està format 

per dues voltes d'un tub de 15 m d'altura, una longitud de 90 m. que suposa un volum total 

de 60 m2. Per tant, el diàmetre del tub es calcularà: 

 V = R2L = 60    per tant: R = 0,46 m              D = 0,92 m. 

 A lateral = 2RL = 2··0,46·90 = 260 m2 

 Com el volum del reactor és de 60 m2 es calcula la quantitat de polímer que obtindrem 

en el reactor, així com la quantitat de primeres matèries necessàries: 

 Polímer  

P = 3
3

m60·
m·h1

pol.kg91
 = 5460 h

kg  

 Etilè 

 Es necessiten 1,023 tones d'etilè per tona de polietilè produït, per tant, en el reactor 

entrarà: 
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 E = 5460 
PEkg

etilèkg

.

.023,1
⋅  = 5585,58 h

kg
 

Comonòmer 

 Com comonòmer es pren el 1-butè, del qual necessitarem: 

 B = 5460 
PEkg

butèkg

.

1.013,0 −
⋅  = 70,98 h

kg
 

Catalitzador  

 A partir del comonòmer escollit i com que el reactor treballa en un interval de 

temperatures entre 70 i 110ºC, s'utilitzarà com catalitzador el TiCl3·0,33AlCl3-AlEt3 que 

treballa a 90ºC, amb unes constants de velocitat de r1 = 40 i r2 = 0,02. 

 Cat = 5460 · 
PEkg

catkg

.3500

..1
 = 1,56 h

kg  

 Dissolvent 

 El dissolvent emprat en aquests tipus de polimerització acostuma a ser l'isobutà. 

 I = 5460 · 
kg

PEtona

PEtona

isobutàkg

1000

.1

.1

.40
 = 218,9 h

kg  

 Aigua refrigerant 

 W = 5460 · 
PEkg

etilèkg

.

.185
 = 1010100 h

kg  
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 Nitrogen 

 N = 5460 
· pEkg

PEton

PEton

Nm

.1000

..1

.1

30 3

 = 163,8 h
Nm3

 

 A continuació es realitzaran els balanços per a totes les unitats del sistema. 

 6.2 TAULA DE CORRENTS 

La taula de corrents és una taula solució, per tant reflecteix la quantitat de cada 

component per a cada corrent de l'esquema de producció, així com la Ta la P de cada 

corrent. 

Kg/h Etilè Isobutà Catalitzador Nitrògen Polietilè Cabal Total
S-101 5585,58 5585,580
S-102 167,57 218,40 5460,00 5845,967
S-103 167,23 210,26 377,494
S-104 167,23 210,26 377,494
S-105 162,22 4,21 166,422
S-106 5,02 206,06 211,072
S-107 5,02 5,017
S-108 0,33 8,14 5460,00 5468,473
S-109 0,33 0,16 5460,00 5460,497
S-110 5460,50 5460,497
S-111 0,19 0,190
S-112 7,98 0,19 8,167
S-113 206,06 206,055
S-114 12,34 12,345
S-115 1,56 1,560
S-116 218,40

 

 

 

6.3 EQUIPAMENT. 
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6.3.1 Disseny i especificacions del Reactor. 

1. Definició de les condicions terminals. 

  En el cas dels reactors, les variables que necessitem són la temperatura i la pressió 

d'entrada, així com la concentració d'entrada i la de sortida, junt amb el cabal amb què 

treballem. A partir d'aquestes dades, i depenent del disseny del reactor, es calcula la 

temperatura i la pressió de sortida, i el flux de calor. En els reactors també és important 

conèixer la conversió  i l'equilibri que s'aconsegueix. Per tant les dades necessàries són: 

• La temperatura d'entrada: T = 298 K 

• La pressió d'entrada: P = 1 atm. 

• Els corrents d'entrada:   1,56 kg/h de catalitzador. 

   218,9 kg/h de dissolvent. 

    5585,58 kg/h d'etilè-comonomer. 

• El corrent de sortida: Pel corrent de sortida sabem que es recupera tot el dissolvent i tot 

el catalitzador que entra, perquè el primer no reacciona i el segon es recupera. 

Obtindrem, 5460 kg/h de polímer i també quedarà etilè no reaccionat, que es calcula a 

partir del valor de conversió estimat del 97%. 

p = 
[ ] [ ]

[ ]oE

EoE −
 = 

0

o

E

EE −
 

(se simplifica perquè el volum del  reactor és constant) 
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0,97 = 
58,5585

E58,5585 −
                           E = 167,57 h

kg  

2. Definició de les dades cinètiques. 

 Les dades cinètiques dependran del comonòmer i del catalitzador, en el  procés que es 
realitza es poden utilitzar quatre comonòmers: 1-butè, 1-hexè, 1-octè, i el 4-metil-1-pentè. 
 

 Les reaccions que es produeixen dins el reactor són: 

  C+- E –Polímer + Etilè   → EEk
  C* - E – E – Polímer 

C+ - E –Polímer + α-Olefina   → EMk
  C* - M – E – Polímer 

C+ - M –Polímer + Etilè   → MEk
  C* - E – M – Polímer 

C+ - M –Polímer + α-Olefina   → MMk
  C* - M – M – Polímer 

 A partir d'aquestes constants es defineixen dues proporcions: 

r1 = 
EM

EE

k

k
   i   r2 = 

ME

MM

k

k
 

3. Anàlisi de l'equilibri 

  A partir de les dades termodinàmiques de  les entalpies de tots els components: 

 

 Entalpia de  l'etilè: 53,4 KJ/Kg 
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 Entalpia de l'isobutà: 60,83 KJ/Kg 

4. Elecció del reactor. 

 Les regles a tenir en compte per realitzar una selecció són: 

• En els reactors isotèrmics o per als processos en què la temperatura cau amb l'augment 

de la conversió, el volum requerit per a una conversió determinada és més gran en un 

reactor de tanc agitat que en un reactor de flux de pistó. 

• En reaccions exotèrmiques adibàticas, els reactors de tanc agitat requereixen menys 

volum excepte per a conversions pròximes a l'equilibri. 

• El funcionament isotèrmic i el control general de la temperatura es realitzen més 

fàcilment en  reactors tanc agitat. 

• Alguns reactors tanc agitat isotèrmics tenen diversos punts de funcionament estables. 

• El comportament dels reactors de flux pistó és semblant al dels reactors tanc agitat en 

sèrie.  

En el procés estudiat tenim  un procés isotèrmic, per tant, es necessita un reactor  de 

flux de pistó, perquè així necessitarem un reactor de menys volum, la qual cosa permet 

reduir costos. Coneixem que la nostra reacció és exotèrmica per tant el reactor necessita 

tenir una camisa de refrigeració per mantenir les condicions isotèrmiques, tal com s'indica 

en el segon punt per l'elecció del reactor. Encara que sabem que per a aquests processos 

s'utilitza un reactor de flux pistó, pel fet que son prioritaris la resta de factors sobre el 

control de la temperatura i pressió de treballs. 
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5.Balanços d'Energia. 

 Per calcular el balanç d'energia, junt amb les dades temodinàmiques i cinètiques 

anteriorment citades també s'ha de tenir en compte el material de què està construït el 

reactor. 

Q= (FH)sortida -  (FH)entrada 

Q= m aigua(HS - HE ) 

Q=UA(T) 

 Amb les dades anteriors es calcula el balanç de matèria i el balanç d'energia de la 

forma següent: 

 Balanç de matèria: 
0AF

V
 = ∫ −

As

0A

X

X A

A

)r(

dx
 

 Balanç d'Energia: (-HR
)(-Ra)sdV = U·dATC·(T0 – Tmf) 

 

 6. Determinació de les dimensions del reactor. 

 

 En la bibliografia consultada el material de què es fabriquen els reactors és d'acer al 

carbó. El reactor pera a realitzar aquest tipus de polimerització és molt específic , es 
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caracteritza per estar format per dues voltes d'un tub d'un diàmetre que està entre el 0,3 i el  

0,5 m, amb una altura del reactor de 15m'i una longitud del tub de 90 m, per la qual cosa el 

reactor té un volum de 60 m3. 

  7. Calcular la variació de pressió. 

 Suposa que no es produeix cap variació de la pressió i aquesta es manté constant a 3,4 

atm. 

 9. Avaluació econòmica. 

 Aquesta avaluació es realitza en el capítol econòmic. Segons la bibliografia consultada 

aquest tipus de reactor està realitzat en acer al carbó ,  a partir de les taules consultades el 

coeficient global de transmissió (U)  per a un reactor d'aquestes característiques és de  

U = 190 
K·s·m

J
2  

 

6.3.2 Disseny i especificacions de la separació Flaix. 

 És una columna de destil·lació, és un procés simple sense complicats accessoris 

interns, es realitza la vaporització d'una fracció líquida, son utilitzats per a la separació i per 

a nombroses funcions rutinàries del procés. La següent taula defineix, més o menys, les 

característiques de les columnes flaix més habituals. 

 FLAIX 
Diàmetre, D (m) 0,3-4 
Longitud o altura, L (m) 1-20 
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L/D 3-5 
Orientació normal Vertical 
Operacions típiques  
Transferència de massa √ 
Transferència de calor  
Separació √ 
Magatzem √ 
Conveniència  
Destil·lació moderada a altes pressions D 
Destil·lació al buit D 
Absorció gas E 
Separació de solguts i gasos E 
Temps de residència,  (s) 600 
Compatibilitat  
Porcions de gasos petits D 
Porcions de líquids petits A 
Sòlids arrossegats B 
Porcions de gasos alts A 
Porcions de líquid alts A 
 

A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable. 

El Flashing és un operació utilitzada habitualment per separar i enriquir parcialment una 

barreja vapor-líquid. Aquest procés succeeix quan hi ha limitacions en les canalitzacions, 

caigudes de pressió o vaporització. El flux de fases barrejades entra en una columna de 

flash oberta,  on el líquid i el vapor se separaran pel fet que la barreja entra en un recipient a 

menor pressió (generalment al buit) provocant una separació instantània per diferència de 

pressió el líquid surt per baix i el vapor per la part superior. 

 L'anàlisi de la separació flash es basa directament en l'aplicació dels fonaments de la 

enginyeria química. La temperatura d'alimentació, la composició n i la proporció del flux 

de sortida són dades determinades i conegudes 
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1.  Assumir la temperatura de sortida. 

2. La temperatura i la pressió determinades, obtenir l'equilibri líquid-vapor per a cadascun 

dels components. 

3. Assumir un valor per a  la fracció de l'alimentació que vaporitza, Yf. 

4. Calcular la composició del líquid o fracció líquida Xf,  de la forma següent: 

Fzi = F(1-f)xi + Ffyi 

yi = xiKi 

que combinats són:   xi = )1K(f1

z

i

i

−+  

5. Es deu complir que: ∑ ix  = 1. 

6. Calcular la composició del vapor  mitjançant l'equació: 

yi = xiKi 

7. Utilitzar el balanç d'energia per comprovar la temperatura assolida. Al suposar 

que el flash és essencialment adiabàtic, les entalpies dels corrents dels 

productes han de ser iguals a l'entalpia d'alimentació. Si això no és cert hem de 

tornar al punt 1. 

Pel fet que el material més econòmic és l'acer al carboni, i no necessitem cap 

característica especial  per a  la columna flaix la realitzarem en aquest material. 
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6.3.3  Disseny i especificacions de l'assecador. 

 Existeixen principalment 4 tipus assecadors: Túnel, giratori, de torre vertical i 

transportador amb vibració. D'aquests ens interessa assecador giratori o rotatori. 

 ASSECADOR ROTATORI 
(DIRECTE) 

VALORS TRIATS 
 

Rangs de mesures mes 
comuns 

  

Diàmetre, D (m) 1-3  
Longitud o altura, L (m) 4-20  
L/D 4-6 5 
Fluxe sòlid, ms (kg/s)   
Velocitat mitja, us (m/s) 0,02-0,06 0,04 
Percentatge de la secció 
encreuada ocupada pel sòlid 

10-15 10 
 

Flux de gas   
Velocitat mitja superficial, ug  
(m/s) 

0,3-1  

Flux mitjà de massa, G 
(kg/s·m2) 

0,5-5 
 

2,75 
 

Màx. temperatura interna 
(ºC) 

800 
 

 

Temperatura màxima de 
sòlids (ºC) 

  

Construcció Acer al carbó 450  
Acer inoxidable 750  
Aliatge de base niquelada 1200  
Coeficients de 
transferència de calor 

  

Àrea (J/s·m2·K) 60·G
0,67

 118,17 
Basat en el volum intern 
(J/s·m3·K) 

240·G
0.67

/D 
 

738,56 
 

Eficiència tèrmica (%) 55-75  
Necessitats d'energia de 
l'equip (kW) 

8·D
2 

 
3,28 

 
Compatibilitat de 
processos 

  

Solucions o suspensions D,C  
Pastes de goma C  
Sòlids de flux lliure A  
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Sòlids en gra o en fibres A  
Material en pols C  
Sòlids grans X  
Materials sensibles a la calor D  
Aplicacions en atmosferes 
controlades 

C 
 

 

Aplicacions al buit E  
Facilitat de recuperació de la 
pols 

C 
 

 

A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable. 

 L'assecador giratori ha estat un important procés industrial des de l'inici dels processos 

continus de minerals i processos químics gas-sòlid. Permet que existeixi un flux continu 

tant del sòlid com del gas, pot operar a altes temperatures i té una eficiència  elevada, 

encara que té unes dimensions massa grans. L'alimentació entra i lentament migra cap a al 

punt de descàrrega. El flux de gas pot entrar a contracorrent o a favor de corrent, depenen 

de les condicions d'exposició desitjades. 

 Alguns assecadors giratoris o rotatoris utilitzen l'energia  que prové de la combustió de 

gasos. Amb les modificacions necessàries els assecadors giratoris es poden utilitzar per 

processar molts dels sòlids convencionals. Aquest avantatge, junt amb el treball mínim 

requerit, la gran capacitat de càrrega, la flexibilitat que ofereix, i l'alta eficiència, fan que 

sigui un dels sistemes més escollits per a processos sòlid-gas com és el cas que ens ocupa, 

per aquests motius s’escull un assecador giratori per al procés descrit. 

1. Disseny de l'assecador. 

 L’assecador ha de promoure el contacte entre el sòlid i el gas, per tant la matèria es pot 

transferir en ambdues fases. S'ha de tenir en compte que cada aplicació és un cas especial 
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amb circumstancies úniques. Per tant, no és possible tenir un guió a seguir per  aplicar en 

cada cas. Encara que no hi ha un esquema hem de calcular els paràmetres següents: 

• Relació de Reflux Total: En els assecadors rotatoris es produeixen caigudes de 

la velocitat màssica. El flux de gas, la temperatura i la composició poden variar 

fàcilment i s'ajusten a necessitats concretes. El flux màssic mig dels sòlids es pot 

calcular amb l'expressió següent: 

ms = s·us·As 

ms = 5460 h
kg     (prové del flash) 

s = 0,95 3cm
g  = 950 3m

kg  

(és la densitat del sòlid, la densitat del polietilè que trobarem) 

us = 0,04 s
m  

Per tant,   As = 
04,0*950

3600/5460
 = 0,04 m2 

 Per calcular l’àrea total, s'ha de calcular la fracció d'aquesta àrea ocupada pel sòlid,  

aquest valor es troba tabulat de la taula, es pren el valor per a les característiques de 

l’assecador rotatori que es necessita, és 0,125 per tant: 

A = 
125,0

04,0
 = 0,32 m2 
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A = ·R2 = 0,34                          R = 0,32 m 

 Es pren tabulada la relació L/D = 5. 

 Així d'aquesta manera i mitjançant les dades obtingudes es calcula la longitud de 

l’assecador: 

D = 2·R = 2·0,32 = 0,64 m 

L = 3,2 m. 

• Temps de Residència: No sols es necessita contacte entre fases, també és necessari 

mantenir el sòlid i el gas en contacte a l'interior durant el temps suficient per aconseguir 

el grau d'assecat desitjat. 

En els assecadors és el temps de residència del sòlid la variable crítica. Aquest 

temps de residència s'expressa de la forma següent: 

2 = 
s

ss

m

·f·V ρ
 = 

on V és el volum de l'eixugador i fs és la fracció de l’assecador ocupat pel sòlid. El temps 

inicial per a una unitat lineal es pot expressar de forma més simple en funció de la longitud 

de contacte i del flux del sòlid: 

 2= 
su

L
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Per a llits fluiditzats, es pot utilitzar directament la primera equació indicada. Per tant, a 

partir de la densitat del sòlid, la velocitat mitja del flux, i el temps de residència es pot 

determinar el volum de l'equip. 

 Per als assecadors el temps de residència es controla per la difusió i per la transferència 

de calor. La proporció d'assecat depèn de la porositat del sòlid, les diferències de 

temperatura, el va contingut de humitat, i el grossor del llit. Totes aquestes variables 

s'expressen en l'equació següent: 

t

)TT·(X·k

d

dX wbgd −
=

θ
 

on X és la porció de líquid que hi ha en el sòlid sec (kg/kg), Tg és la temperatura  del gas 

sec, Twb és la temperatura del gas humit, i la t és el grossor del llit. Kd és la constant de 

porció d'assecat, en unitats de s·Cº
m . Integrant l'equació anterior es pot expressar el temps 

de residència de l'assecat: 

2= 
)TT·(k

)X/X·ln(t

wbgd

i0

−
 

Els valors de kd es troben tabulats en el Perry, taules 20-10 i la 20-12. 

 El temps de residència es pot estimar mitjançant el balanç d'energia dels corrents  de 

sòlids i la relació del corrent de transferència de calor 

 

Q = UATlm 
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Q = U'VT
lm 

On U' és el coeficient de transferència de calor basat en el volum. (Valor Tabulat). 

 Per  donar un temps de residència i una geometria particular de l'equip, les 

temperatures terminals i els flux han de complir els balanços de matèria i el balanç 

d'energia, però el sistema únicament depèn de les característiques de transferència de calor. 

També és important comprovar que el corrent del gas de sortida no estigui saturaat o 

pròxim a la saturació. 

 

6.3.4  Especificacions tècniques de l'extrusor. 

 Extrusor 
 

Màxima capacitat, ms (kg/s) 6 
Dimensió màxima de la gransa 12 
Quantitat de líquid lubricant o adhesiu 
 habitualment utilitzat (w%). 

1-10 

Compatibilitat o conveniència  
Alimentacions gomoses A 
Uniformitat en les propietats i les 
dimensions del producte. 

A 
 

Força mecànica del producte B 
Flexibilitat de la forma del producte A 
Producte baix en pols A 
Control atmosfèric C 
Cost Alt 
Consum especifico d'energia (kW·s 
/kg) 

1500-5000 
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A = Excel·lent o no hi ha limitacions. B = Limitacions petites. C = Disponible en unitats 

especials a major cost per reduir problemes. D = Limitat en aquesta aplicació. E = Severes 

limitacions a tenir compte. X = inacceptable. 

 

6.4 CÀLCUL DEL FLOWSHEET. 

6.4.1 Reactor. 

 Tipus d'equip 
Identificació de 
l'Equip 

REACTORS 
 

Nom R-101 
 Loop reactor 
Corrents de 
procés 

   

Numero de 
corrent 

S-101 
 

S-114 
 

S-116 
 

Nom Etilè Isobutà Catalitzador 
Orientació del 
procés 

Entrada al reactor 
 

Entrada al reactor 
 

Entrada al reactor 
 

Fase Gas Líquid Sòlid 
Temperatura (ºC)    

Entrada 25 25 25 
Sortida    

Pressió (bar)    
Entrada 34 34 34 
Sortida    

Cabal    
En massa (Kg/h) 5585,58 218,4 1,56 
En volum(m3/s) 0,031 1,1·10-4  
Composició 
 

Tot és etilè (arriba 
pur) 

 

Tot és isobutà  
(entrada incial i 

recirculat,suposem 
pur) 

 

Tot és catalitzador, 
que en aquest cas, 
és  CrO3 en una 
 base de SiO2 
(suposem que 

entra pur) 
Entalpia (kJ/kg)    

Entrada 53,4 60,83  
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Sortida    
Numero de 
corrent 

S-102 
 

  

Nom 
 

Productes del 
reactor 

  

Orientació del 
procés 

Sortida del reactor 
 

  

Fase Sòlida, líquida i gas   
Temperatura (ºC)    

Entrada    
Sortida 90   

Pressió (bar)    
Entrada    
Sortida 34   

Cabal    
En massa(kg/s) 5845,97   
En volum(m3/s)    
Composició 5460 kg/h polímer 

167,57 kg/h etilè no 
reaccionat 

218,4 kg/h Isobutà. 
 

  

Entalpia (kJ/kg)    
Entrada    
Sortida 881.217   

Coeficient de 
transferència de 
calor (J/m2·s·K) 
 

190 
 

  

Eficiència    
Pèrdues alorífiques    
LMTD    
MTD (ºC)    
FT    
    

Utilitats 
   

Electricitat (KW) ws = 9,266 
P = 12,552 
Energia que 
consumeix la 

bomba 

  

Aigua freda (m3/s) 0,281   
Mesures de 'equip    
Alçada (m) 90   
Diàmetre (m) 0,921   
Àrea lateral (m2) 260,5   

Volum, V (m3) 60   
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Pressió de disseny 34 bar   
Energia 9,266   
Orientació Vertical   
Material de 
construcció 

Acer al carbó 
 

  

Altres 
especificacions 

ei = 0,675 

ed = 0,74 
  

 

6.4.2 Columna Flash. 

 Tipus d'Equip 
Identificació de 
l'equip 

Recipients del procés 
 

Nom V-101 
 Columna flaix 
Corrents de 
procés 

   

Nombre de 
corrent 

S-102 
 

S-103 
 

S-108 
 

Nom 
 

Productes del 
reactor 

Cap del flaix Cua del flaix 
 

Orientació del 
procés 

Entrada al Flaix Sortida de vapors 
del flaix 

Sortida de líquids i 
de sòlids del flaix 

Fase Sòlida, líquida i gas Gas Líquida i sòlida 
Temperatura (ºC)    

Entrada 90   
Sortida  -5,555 -5,555 

Pressió (bar)    
Entrada 34   
Sortida  2,344 2,344 

Cabal    
En massa(kg/h) 5845,97 377,5 5468,5 
Composició 5460 kg/h polímer 

167,57 kg/h etilè no 
reaccionat 218,4 
kg/h d'isobutà. 

 

163,23 kg/h etilè 
210,26 kg/h Isobutà 

 
 

0.334 kg/h etilè 
 

8,14 kg/h isobutà 
5460 kg/h de 

polímer 
Entalpia (kJ/kg)    

Entrada 881.217   
Sortida    

Mesures de 
l'equip 

   

Altura (m) 0,9   
Diàmetre (m) 0,3   
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Àrea (m2) 0,071   

Volum, V (m3) 0,064   
Pressió de disseny 2,344 bar   
Energia -   
Orientació Vertical   
Material de 
construcció 

Acer al carbó 
 

  

Altres 
especificacions 

   

 

6.4.3 Assecador, Extrusor i Separador. 

 Tipus d'Equip 
 

Identificació de 
l'Equip 

Equips de contacte 
gas-sòlid 

Equips de 
modificació de la 

grandària 

Separadors 
 

Nom ROD-101 GBX-101 GBX-102 
 Assecador Extrusor Separador 
Corrents de 
procés 

   

Nom de la corrent S-108 S-109 S-106 
Nom Cua del flash Assecat Cues de la 

 columna 
Orientació del 
procés 
 

Entrada del polímer 
per acabar 

d'eliminar l'isobutà 

Entrada a l'extrusor 
 
 

 

Fase 
 

Líquida i sòlida 
 

Majoritàriament 
 sòlida 

Líquida 
 

Temperatura (ºC)    
Entrada    
Sortida -5,555 -5,555  

Pressió (bars)    
Entrada    
Sortida 2,344 2,344  

Cabal    
En massa (Kg/s) 5468,5 5460,5  
Concentració 
 

0.334 kg/h etilè 
 

8,14 kg/h isobutà 
 

5460 kg/h de 
polímer 

5460 kg/h de 
polietilè 

 
0,334 kg/h etilè 

 
0,163 kg/h isobutà 
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Entalpia (kJ/kg)    
Entrada    
Sortida    
Nombre de 
corrent 

S-109 
 

S-110 
 

S-107 
 

S-113 
 

Nom Assecat Polímer viscós   
Orientació del 
procés 

Sortida del polímer  
assecat. 

Sortida del polímer 
preparada per 

poder donar forma 
depenent de 

l'aplicació 

  

Fase Majoritàriament 
sòlida 

Líquid molt viscós 
 

  

Temperatura (ºC)     
Entrada     
Sortida -5,555 5 -15 -15 

Pressió (bar)     
Entrada     
Sortida 2,344 30 0,8264 0,8264 

Cabal     
En massa (Kg/h) 5460,5 5460,5 5,017 206,06 
Composició 
 

5460 kg/h de 
polietilè 

 
0,334 kg/h etilè 

 
0,163 kg/h isobutà 

 

5460,5 kg/h etilè 
 

5,017 
kg/h etilè 

 

206,06 
kg/h 

isobutà 
 
 

Entalpia (kJ/kg)     
Entrada     
Sortida     
Utilitats    
Electricitat (kW) 4 824,18  
N2  163,8 Nm3/h   
Mesures de 
l'equip 

   

Altura (m) 3,537 ms = 1,517 m/s 0,4 
Diàmetre (m) 0,707  0,066 
Àrea  0,393  0,0034 
Volum, V (m3) 1,39  0,0014 
Pressió de disseny 2,344 bar  0,8264 
Energia 4 kW 824,18 kW  
Orientació Horitzontal Horitzontal Vertical 
Material de 
construcció 

Acer al carbó 
 

Acer al carbó 
 

Acer al carbó 
 

Altres 
especificacions 

  Se suposa 
eficiència del 100% 
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6.4.4 Intercanviador i Columna de destil·lació. 

 Tipus d'Equip 
Identificació de 
l'equip 

Intercanviadors de 
calor 

Recipients de procés 
 

Nom E-101 C-101 
 Condensador Columna de destil·lació 
Corrents del 
procés 

   

Nombre de 
corrent 

S-103 
 

S-104 
 

S-105 
 

Nom Caps del flaix Gasos condensats Caps de la columna 
Orientació del 
procés 

Entrada al 
Condensador 

Entrada a la 
columna de 
destil·lació 

Sortida de vapors 
de la columna 

 
Fase Gas Líquida i gas Gas 
Temperatura (ºC)    

Entrada -5,555 -15  
Sortida   -15 

Pressió (bar)    
Entrada 2,344 2,244 2,244 
Sortida    

Cabal    
En massa (Kg/h) 377,5 377,5 211,07 
Composició 
 

163,23 kg/h etilè 
 

210,26 kg/h isobutà 

210,26 kg/h isobutà 
 

167,27 kg/h etilè 

162,22 kg/h etilè 
 

4,21 kg/h isobutà 
Entalpia (kJ/kg)    
Entrada    
Sortida    
Nombre de 
corrent 

S-104 
 

S-106 
 

 

Nom Gasos condensats Caps de la columna  
Orientació del 
procés 

Sortida amb 
isobutà condensat. 

Sortida del líquids 
de la columna 

 

Fase Líquida i gas Líquida  
Temperatura (ºC)    

Entrada    
Sortida -15 -10  

Pressió (bar)    
Entrada    
Sortida 2,244 2,144  

Cabal    
En massa (Kg/s) 377,5 211,07  
Composició 210,26 kg/h isobutà 

 
167,27 kg/h etilè 

206,06 kg/h isobutà 
 

5,017 kg/h etilè 
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Entalpia (kJ/kg)    
Entrada    
Sortida    
Coeficient de 
transferència de 
calor (J/m2·s·K) 

210 
 

La del condensador 
és de 210. 

 
La del calderí n280 

 

Pèrdues 
calorífiques 

0 
 

  

MTD (ºC) 17,29   
FT 1   
∆Tm 17,29   
Utilitats    
Electricitat (kW)    
Aigua freda (m3/h)  0,11  
N2     

Freó (m3/h) 42,28 42,28  
Mesurats de 
l'equip 

   

Altura (m)  9  
Diàmetre (m)  0,5  
Àrea d'intercanvi  
(m2) 

280,27 
 

En el calderí: 23 
 

En el condensador: 
280,27 

 

Volum V (m3)    
Pressió de disseny    
Energia    
Orientació  Vertical  
Material de 
construcció 

Acer al carbó 
 

Acer al carbó 
 

 

Altres 
Especificacions 

 El nombre d'etapes 
és 22, i la distància 
entre etapa - etapa 

és de 0,406 m. 

 

 

6.5 CÀLCUL DELS COSTOS DE LA PLANTA. 

Partint d'una producció anual de 47.829.600 Kg per a la planta dissenyada i 

mitjançant les dades tabulades i graficades en "a guide to chemical engineering Process 
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Design and economics" es calcula el cost del capital. És important tenir en compte tota una 

sèrie de factors com són els indicats a continuació: 

Cpcs = Cost d'adquisició per a l'equip del procés tenint en compte dimensionament o 

capacitat de producció anual. El superíndex indica que són d'acer al carbó. 

FM
a = Factor del material, és el ràtio destinat al cost de l'equip per construir-lo amb el 

material específic o en funció del cost construït amb acer al carbó. 

Fp= Factor de pressió. Cost de l'equip designat a equips que treballen a elevades pressions 

en relació a equips convencionals. 

FBM
a= Factor de la instal·lació. Cost de l'equip multiplicat pel factor de producció. 

CBM= Barem per al cost del capital. Es pren un valor tabulat. 

ADME= Costos anuals directes de manufacturació. 

AIME= Costos anuals indirectes de manufacturació. 

AME= Costos Totals de manufacturació. 

ABD= Depreciació. AGE= Costos generals anuals. 

 



6. Annex 1  Càlculs justificatius 

 141

ATE= Despeses Totals Anuals. 

ANNP= BENEFICI net anual. 

A continuació es presenten dues taules on es calculen els costos del capital per al procés 

escrit i una per als costos de manufacturació o producció. 
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6.5.1 Taula de costos de capital. 

Identificació de l'equip Nombre 
 

Capacitat o 
especificacions 

de mesures 

Cpcs FMa 
 

FP FBMa 
 
 

CBM 
 
 

Reactor R-101 A = 260,5 m2 22000 1 1,025 3,5 77000 
  ws = 9,267 kW 10000 1,4 1,45 4,9 49000 
Columna Flaix V-101 L = 0,9 m D = 

0,3 m 
1175 
 

1 
 

1,2 
 

4,6 
 

5405 
 

Assecador ROD-101 V = 1,39 m3 10500   2,3 24150 
Extrusor GBX-101 ms = 1,52 kg/s 11000   2,2 24200 
Condensador E-101 A = 280,27 m2 10800 1 1 2 21600 
Columna de destil·lació C-101 L = 9 m D = 0,5 

m 
10400 1 1,2 4,5 468000 

  A = 280,27 m2 10800 1 1 2 21600 
  A = 23 m2 1800 1 1 2 3600 
Separador GBX-102 q = 0,0001 m3/s 300   3 900 

Total (acer al carbó)  695455 
Contingència i honoraris 248255 x 1,6 1112728 
Cost total  1808183 
Facilitats auxiliars 292949.9 x 0.3 542454,9 
Capital invertit  2350637,9 
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6.5.2 Resum de costos de facturació. 

Capital fixat, CFC
: 2.350.637,9 Euros 

Capital treballant, Cwc: 352.595,685 Euros 

Total capital invertit, CTC
: 2.703.233,59 Euros 

            Euros/any         Euros/kg 

 

Costos de 
fabricació:    

Directe    
Primeres matèries 
(etilè). 

26666676 
  0.557535 

 
Catalitzador 
 

191318.4 
  0.004 

 
Dissolvent 
 

17194.4146 
  0.000359493 

 
Sou dels 
treballadors: 

38400 
  0.00080285 

 
Supervisió i treball 
administratiu 

5760 
  0.000120428 

Utilitats:   0 
- Aigua 
 

2944.23843 
  6.15568E-05 

 

- N2 28697.76 
  0.0006 

- Refrigerant 1412002.29 
  1.75089E-06 

- Electricitat 83.7444683 
  0.029521516 

Manteniment i 
reparacions (0,06) 

141038.274 
  0.002948765 

 
Fonts de 
funcionament(0,15) 21155.7411  0.000442315 

 
Càrregues de 5760  0.000120428 
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laboratori (0,15):   
Patents i royaltys 
 (0,03): 
 

1059391.74 
  0.022149291 

 

ADME 29590442.6 29590442.6 
 0.618663393 

Indirectes    
Direcció, 
emmagatzemament 
i embalatge (0,6): 

111118.964 
  0.002323226 

 

Taxes locals 
(0,015): 

35259.5685 
  0.000737191 

Assegurances 
(7·10-3): 

16454.47 
  0.000344023 

 

AIME 162832.998 162832.998 
 0.00340444 

ESTIMI  29753255.6 
 0.622067833 

ABD 235063.79 
 

235063.79 
 

4,91·10-3 
 

Despeses 
generals:    

Costos 
administratius 
(0,25): 

27779.7411 
  0.000580806 

 

Despeses de 
distribució (0,1): 
 

3531305.78 
  0.07383097 

 

R+D (0,05): 1765652.89  
 0.036915485 

AGE 5324738.42 5324738.42 
 0.111327262 

LLIGUI  35313057.83 0.74 
 

Ingressos per 
vendes, AS : 
 

40176864.00 
 

40176864.00 
 

0.84 
 

ANP 
 
 

 4863806.17 
 

0.1 
 

Impostos sobre la 
renda, AIT (0,5): 2431903.08  0.05 

BENEFICI net 
anual de les taxes, 
ANNP: 

 2431903.08 
 

0.05 
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