
 

 

 

 

 

 

Els rotàmetres són instruments utilitzats per mesurar cabals, tant de líquids 
com de gasos que treballen amb una diferència de pressió constant. Es basen 
en la mesura del desplaçament vertical d’un “element sensible”, el qual la seva 
posició d’equilibri depèn del cabal circulant que condueix simultàniament, a un 
canvi en l’àrea de l’orifici de passatge del fluid, de tal manera que la diferència 
de pressions que actuen sobre l’element mòbil roman pràcticament constant. 

La força equilibrant en aquest tipus de mesuradors la constitueix la força de la 
gravetat que actua sobre l’element sensible construït generalment de forma 
cilíndrica amb un disc a l’extrem, i proveït d’orificis laterals per on circula fluid 
que indueixen una rotació al voltant del seu eix. 

El rotàmetre en la seva forma més simple consta d’un tub de vidre de baixa 
conicitat, on en el seu interior es troba l’element sensible al cabal que circula 
per el tub, al qual se’l denomina “flotador”. Sota l’acció del corrent de líquid o 
gas el flotador es desplaça verticalment, i indica sobre una escala graduada 
directament el cabal circulant, o una altura que serveix com a dada d’entrada 
per determinar el cabal en una corba de calibratge que s’ha d’obtenir 
experimentalment. 

A la següent imatge podem observar els dos rotàmetres a estudiar en aquesta 
pràctica: 

 

 

PRÀCTICA 1 

CALIBRATGE DELS ROTÀMETRES  

 
INTRODUCCIÓ 
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Aquests rotàmetres per mesurar  el cabal de líquids estan graduats en una 
escala percentual. Els rotàmetres tenen una rodeta a la part de sota que 
permet regular manualment el cabal. És important tenir en compte que cada 
rotàmetre està  dissenyat per a la mesura d’un reactiu en concret, que en 
aquest cas són acetat d’etil per al rotàmetre 1 i hidròxid de sodi per al rotàmetre 
2. Degut a les diferents característiques dels reactius (densitat, viscositat, 
concentració, etc...) aquests rotàmetres són específics per a la mesura dels 
reactius anomenats anteriorment. En el cas de que sigui necessari la utilització 
de qualsevol altre reactiu, caldrà tornar a calibrar els rotàmetres. 

Per tal de calcular el cabal que circula pels rotàmetres, s’utilitzarà la següent 
equació: 

𝑉𝑉 (𝑚𝑚𝑚𝑚) · 1𝑚𝑚
103𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑡𝑡 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) · 1ℎ
60 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝑉𝑉 (𝑚𝑚𝑚𝑚) · 60
𝑡𝑡 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) · 103

=
𝑉𝑉(𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑡𝑡 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

· 6 · 10−2    �
𝑚𝑚
ℎ
� 

On: 

• V = Volum (mL) mesurat en un temps determinat “t”. 
• t = temps de mesura del cabal (minuts) 

Segons el manual d’utilització de l’equip, el rotàmetre 1 té un rang de 0,7 – 7 l/h 
i el rotàmetre 2 de 0,54 – 5,4 l/h. En aquesta pràctica comprovarem si aquestes 
especificacions es compleixen. 

A sota dels dos rotàmetres, hi ha una vàlvula de tres vies que funciona de la 
següent manera per ambdós rotàmetres: 

 Vàlvula cap a l’esquerra: Els reactius circularan cap al reactor. 
 Vàlvula cap a munt (90ᵒ): No hi ha circulació de reactius. 
 Vàlvula cap a la dreta: Els reactius tornen al dipòsit de productes 

(recirculació). 

La posició de re-circulació ens permet estabilitzar els cabals, ja que al 
començament els rotàmetres son bastant inestables. El temps d’estabilització 
de cabals és d’uns 5 -7 minuts aproximadament. 

Els reactius arriben als rotàmetres mitjançant dues bombes peristàltiques (una 
per a cada dipòsit): 

   Pàgina 2 
 



 

 

 
A continuació es mostra una imatge de la planta pilot del reactor tubular: 

 

 

DURACIÓ APROXIMADA: 3 hores. 
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 Realitzar el calibratge dels dos rotàmetres  de mesura de líquids dels 
que disposa la planta pilot del reactor tubular. 

 Elaborar una taula comparativa dels dos rotàmetres per trobar cabals 
similars. 
 
 
 
 

Es necessiten els reactius següents: 
 

 Acetat de sodi 0,01 M. 
 Hidròxid de sodi 0,01 M. 

 
 

  Per realitzar aquesta pràctica, es necessita el material següent: 

 Planta pilot del reactor. 
 Interface de l’equip i PC amb el software SACED. 
 3 provetes de 100, 500 i 1000 mL de capacitat respectivament. 
 Cronòmetre. 
 Balança. 
 1 pipeta de 10 mL. 
 Vas de precipitats de 250 mL. 
 1 Espàtula. 
 2 matrassos aforats d’1 L.   
 2 embuts. 

 
 
 

 Preparació dels reactius                       
 
Es preparen 1 L d’acetat d’etil 0,01 M i 1 L d’hidròxid de sodi 0,01 M en 
els matrassos aforats. 
A continuació, introduir en el dipòsit de reactiu 1 la dissolució de d’acetat 
d’etil i en el dipòsit de reactiu 2 la dissolució d’hidròxid de sodi. 
 

 Mesura de cabals 
 
Procedirem a mesurar els cabals que passen pels rotàmetres seguint els 
següents passos: 

OBJECTIUS 

REACTIUS 

MATERIAL DE LABORATORI 

PROCEDIMENT 
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Per al rotàmetre 1 (Acetat d’Etil): 
 

1. Posar en marxa l’ordinador i la interfase de control. 
2. Obrir el software a l’ordinador (programa “SACED”) i seleccionar 

el mòdul QRFT. 
3. Posar la rodeta de la bomba peristàltica 1 (situada en el mòdul 

base sota el bany termostàtic) en la posició del 100%.   
4. Desconnectar el tub “R1” que connecta el mòdul base amb el 

mòdul del reactor. 
5. Posar en posició de recirculació la vàlvula del rotàmetre 1 (vàlvula 

cap a la dreta). 
6. Avaluar els rotàmetres al 10%, 40%, 50, 60%, 70%, 80%, 90% i 

100% de la seva escala percentual. 
7. Posar en marxa la bomba 1 del reactiu 1 (acetat d’etil) mitjançant 

el programa SACED a l’ordinador: Seleccionem a la dreta de la 
pantalla “AB-1” (ara s’està re-circulant el reactiu 1). 

8. Moure manualment la rodeta negra de la part inferior del 
rotàmetre i intentar estabilitzar-ho al 10%. Esperar uns 5 o 7 
minuts fins que el cabal s’hagi estabilitzat al 10%. 

9. Un cop s’ha estabilitzat el cabal, col·locar la sortida del tub “R1” a 
la proveta de 100 mL. 

10. Girar la vàlvula de tres vies cap a l’esquerra, engegar el 
cronòmetre  i mesurar durant 6 minuts el cabal del rotàmetre 1 al 
10% de la seva escala percentual. Cal vigilar que el cabal es 
mantingui estable durant els 6 minuts. 

11. Un cop han passat els 6 minuts, tornar a girar la vàlvula de tres 
vies en posició de recirculació (cap a la dreta), anotar el volum 
que marca la proveta i abocar -amb l’ajuda d’un embut- l’acetat 
d’etil de la proveta cap al dipòsit del reactiu 1. 

12. Repetir l’experiment una vegada més, i si fa falta, una tercera 
vegada. 

13. Repetir l’experiment en el rotàmetre 1 al 40%, 50, 60%, 70%, 
80%, 90% i 100% de la seva escala percentual. 
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Per al rotàmetre 2 (Hidròxid de Sodi): 
 

 
1. Posar en marxa l’ordinador i la interfase de control. 
2. Obrir el software a l’ordinador (programa “SACED”) i seleccionar 

el mòdul QRFT. 
3. Posar la rodeta de la bomba peristàltica 2 (situada en el mòdul 

base sota el bany termostàtic) en la posició del 100%.   
4. Desconnectar el tub “R2” que connecta el mòdul base amb el 

mòdul del reactor. 
5. Posar en posició de recirculació la vàlvula del rotàmetre 2 (vàlvula 

cap a la dreta). 
6. Avaluar els rotàmetres al 10%, 40%, 50%, 60%, 70% i 100% de la 

seva escala percentual. 
7. Posar en marxa la bomba 2 del reactiu 2 (hidròxid de sodi) 

mitjançant el programa SACED a l’ordinador: Seleccionar a la 
dreta de la pantalla “AB-2” (ara s’està re-circulant el reactiu 2). 

8. Moure manualment la rodeta negra de la part inferior del 
rotàmetre i intentar estabilitzar-ho al 10%. Esperar uns 5 o 7 
minuts fins que el cabal s’hagi estabilitzat al 10%. 

9. Un cop s’ha estabilitzat el cabal, col·locar la sortida del tub “R2” a 
la proveta de 100 mL. 

10. Girar la vàlvula de tres vies cap a l’esquerra, engegar el 
cronòmetre i mesurar durant 6 minuts el cabal del rotàmetre 2 al 
10% de la seva escala percentual. Cal vigilar que el cabal es 
mantingui estable durant els 6 minuts. 

11. Un cop han passat els 6 minuts, tornar a girar la vàlvula de tres 
vies en posició de recirculació (cap a la dreta), anotar el volum 
que ens marca la proveta i abocar -amb l’ajuda d’un embut- 
l’hidròxid de sodi de la proveta cap al dipòsit del reactiu 2. 

12. Repetir l’experiment una vegada més, i si fa falta, una tercera 
vegada. 

13. Repetir l’experiment en el rotàmetre 2 al 40%, 50 %, 60%, 70% i 
100% de la seva escala percentual.     
 
Relació d’utilització de les provetes adequades per a cada escala 
percentual: 
 
Rotàmetre 1: 
 

Escala percentual (%)  10 40 - 50 60 -100 
Proveta (mL) 100 250 500 
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Rotàmetre 2: 
 

Escala percentual (%)  10 40 - 60 70 - 100 
Proveta (mL) 100 500 1000 

 
 
 
 
 
 

 Rotàmetre 1 (acetat d’etil) 

 

 Volum (mL) en 6 
minuts 

Escala percentual 
(%) 

Assaig 1 Assaig 2 Cabal 
(l/h) 

10    
40    
50    
60    
70    
80    
90    

100    
 

 

 Rotàmetre 2 (hidròxid de sodi) 
 

 Volum (mL) en 6 
minuts 

Escala percentual 
(%) 

Assaig 1 Assaig 2 Cabal 
(l/h) 

10    
40    
50    
60    
70    

100    
 

Realitzar una gràfica amb les evolucions dels cabals dels dos rotàmetres a 
mesura que s’augmenten les escales percentuals i comprobar si segueix un 
creixement lineal. 

RESULTATS 
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L’objectiu d’aquesta pràctica és la determinació experimental de la conversió 
del reactor tubular a partir d’una reacció d’hidròxid de sodi i d’acetat d’etil. Per 
fer-ho, disposem d’una planta pilot que ens permetrà dur a terme 
l’experimentació. Per a poder calcular la conversió del reactor, prèviament serà 
necessari calcular les conductivitats iòniques de l’acetat de sodi i de l’hidròxid 
de sodi a diferents temperatures. 

 Càlcul de les conductivitats iòniques                     

Per calcular les conductivitats iòniques serà necessari utilitzar la següent 
equació: 

 

𝝀𝝀𝑶𝑶𝑶𝑶− − 𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶− =
(𝒌𝒌𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶 − 𝒌𝒌𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑵𝑵𝑵𝑵) · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

𝑪𝑪𝟏𝟏
 �
Ω−𝟏𝟏𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒆𝒆𝒆𝒆 · 𝒈𝒈

�    

On: 

• λOH
- = Conductivitat iònica de l’espècie OH-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

• λEtO
- = Conductivitat iònica de l’espècie R-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

• ᴋNaOH = Conductivitat mesurada de la dissolució de NaOH (S/cm). 
• ᴋEtONa = Conductivitat mesurada de la dissolució de EtONa (S/cm). 
• C0 = Concentració inicial (mol/litre). 

 

 Determinació de la conversió del reactor                     

 

Per trobar el càlcul del cabal total que entra al reactor, caldrà sumar el cabal del 
reactiu 1 (acetat d’etil) i el cabal del reactiu 2 (hidròxid de sodi): 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 

PRÀCTICA 2 

DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL DE LA CONVERSIÓ DEL 
REACTOR TUBULAR 

 

INTRODUCCIÓ 
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Per realitzar el càlcul de la concentració inicial que entra al reactor utilitzarem la 
següent equació: 

𝐶𝐶𝐴𝐴0′ =
𝑄𝑄1

𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2
· 𝐶𝐶𝐴𝐴0 

On: 

• CA0’ = Concentració inicial que entra al reactor (mol/l). 
• Q1 = Cabal del reactiu 1 (l/h). 
• Q2 = Cabal del reactiu 2 (l/h). 
• CA0 = Concentració inicial de la dissolució (mol/l). 

Les equacions que s’utilitzaran per calcular la conversió i la concentració al 
llarg del temps en el reactor són: 

𝐶𝐶𝐴𝐴 =
(𝐾𝐾𝑡𝑡=0 − 𝐾𝐾𝑡𝑡=𝑡𝑡) · 103

𝜆𝜆𝑂𝑂𝑂𝑂− − 𝜆𝜆𝐸𝐸𝑡𝑡𝑂𝑂−
 

On: 

• CA = Concentració de sortida del reactor fins arribar a estat estacionari 
(mol/l) 

• Kt=0 = Conductivitat a temps 0 (S/cm). 
• Kt=t  = Conductivitat a temps t (S/cm). 

• λOH
- = Conductivitat iònica de l’espècie OH-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

• λEtO
- = Conductivitat iònica de l’espècie EtO-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

 

𝑋𝑋𝐴𝐴 =
(𝐶𝐶𝐴𝐴0′ − 𝐶𝐶𝐴𝐴)

𝐶𝐶𝐴𝐴0′
 

On:  

• XA = Conversió al llarg del temps. 
• CA0’ = Concentració inicial que entra al reactor (mol/l). 
• CA = Concentració al llarg del temps (mol/l). 

 

 

L’experimentació s’acaba quan el conductímetre marca un valor constant. 

 

DURACIÓ APROXIMADA: 1,5 hores. 
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Es necessiten els reactius següents: 
 
 Acetat de sodi 0,01 M. 
 Acetat de d’etil 0,01 M. 
 Hidròxid de sodi 0,01 M. 

 
 

 
 Bec de bunsen 
 2 Vasos de precipitats 
 Trespeus 
 Reixeta 
 2 Matrassos aforats 
 Balança  
 Espàtula 
 Termòmetre 

 

  Per realitzar aquesta pràctica, es disposa de l’equip següent: 

 Planta pilot del reactor: 
 

REACTIUS 

MATERIAL DE LABORATORI 
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 Interfase de l’equip:  
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 Determinació de les conductivitats iòniques 
 

 
1)  Preparar les dissolucions: Acetat de sodi 0,01M i hidròxid 

 de sodi  0,01M. 
2) Iniciar el programa SACED-QRFT i la interfase. 
3) Introduir part de la dissolució d’acetat de sodi en un vas de 
 precipitats. 
4) Engegar el bec de bunsen i col·locar el trespeus i la reixeta. 
5) Escalfar la dissolució fins a 25ᵒC (amb l’ajuda del 
 termòmetre  s’observa la temperatura) i es mesura la 
 conductivitat mitjançant  la sonda de conductivitat de 
 l’equip. Anotar la mesura de la conductivitat. 
6) Escalfar la dissolució fins a 35ᵒC i tornar a mesurar i anotar 
 la conductivitat. 
7) Escalfar la dissolució fins a 45ᵒC i tornar a mesurar i anotar 
 la conductivitat. 
8) Repetir tot el procés experimental amb la dissolució 
 d’hidròxid de sodi. 
 

 
 

 Determinació experimental de la conversió del reactor tubular                     
 
 

1) Preparar 4 L d’acetat d’etil 0,01 M i 4 L d’hidròxid de sodi 
0,01 M. 

2) Introduir els reactius preparats anteriorment en els 
dipòsits: 
Dipòsit 1: Acetat d’Etil. 
Dipòsit 2: Hidròxid de Sodi. 

3) Iniciar el programa SACED-QRFT i la interfase. Prémer 
“START” i donar un nom a l’arxiu. 

4) Posar la clau de pas de sota els rotàmetres en posició de 
recirculació (cap a la dreta), i engegar la bomba del dipòsit 
1 (AB-1) i la del dipòsit 2 (AB-2). D’aquesta manera, es 
podrà regular els cabals de circulació mitjançant la rodeta.   

5) Realitzar l’experiència amb un cabal igual per als dos 
reactius, serà del 60% en el rotàmetre 1, i del 40% en el 
rotàmetre 2. Amb aquests percentatges es tindrà un cabal 

PROCEDIMENT 
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de 2,7 l/h per a cada reactiu. Deixar els cabals en 
recirculació uns 10 minuts aproximadament fins que 
s’estabilitzin.  

6) Omplir el bany termostàtic amb aigua destil·lada i a la 
casella del PID 1, posar una temperatura de 25ᵒC, i marcar 
la casella del PID 1, que posarà en funcionament 
l’actuador AR-1 i escalfarà l’aigua del bany termostàtic fins 
a 25ᵒC. 

7) Quan l’aigua del bany termostàtic està a la temperatura 
desitjada, procedir a omplir la camisa del reactor tubular 
posant en marxa la bomba AB-3. Cal obrir la clau de purga 
(clau de pas petita de color negre que està a la part 
superior del reactor) i la clau  C1 i tancar la clau C2 fins 
que s’hagi omplert completament la camisa. Després obrir 
la clau C2 per tal que l’aigua de l’interior vagi re-circulant al 
bany termostàtic, i tancar la clau de purga. 

8) Col·locar la clau de pas de productes cap al conductímetre 
(tub P1), per poder mesurar la conductivitat a la sortida. 

9) Un cop els cabals s’han estabilitzat, posar la clau de pas 
de sota dels rotàmetres en direcció al reactor (cap a 
l’esquerra). Ara estan entrant els reactius al reactor. 

10)  Seleccionar a la pantalla del software “SAVE DATA” i 
marcar un interval de temps de 10 segons. 

11)  Un cop la cèl·lula de conductivitat marca un valor 
constant, el procés s’ha estabilitzat i ha acabat 
l’experiment. 

12)  Prémer el botó “STOP” a la pantalla del software i 
seguidament prémer “QUIT” per sortir del programa. 

13)  Finalment, desendollar el cable R1 de la part de darrere 
del mòdul de reactor per tal de buidar el tub del reactor. 
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 Determinació de les conductivitats iòniques 
 
1. Prendre les dades experimentals de 𝒌𝒌𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑚𝑚 𝒌𝒌𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑵𝑵𝑵𝑵i calcular la diferència 
de conductivitats iòniques (𝝀𝝀𝑶𝑶𝑶𝑶− − 𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶−) per a cada temperatura: 
 

Temperatura 
(ᵒC) 

𝒌𝒌𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶 
(S/cm) 

𝒌𝒌𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑵𝑵𝑵𝑵 
(S/cm) 𝝀𝝀𝑶𝑶𝑶𝑶− − 𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶−    �

Ω−1𝑐𝑐𝑚𝑚−2

𝑒𝑒𝑒𝑒 · 𝑔𝑔
� 

 
 

25    
35    
45    

 
2. Comentar les dades experimentals i calculades obtingudes. 
3. Representar gràficament l’evolució de la conductivitat amb la  
 temperatura per l’acetat de sodi i l’hidròxid de sodi. 
 
 Determinació experimental de la conversió del reactor tubular                     
 
1. Calcular la concentració i la conversió quan el procés s’ha estabilitzat a 
partir de les dades obtingudes. 
 
2. Comentar les dades experimentals i calculades obtingudes. 
 
3. Representar gràficament l’evolució de la concentració al llarg del temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 
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L’objectiu d’aquesta pràctica és observar com influeix un paràmetre com la 
temperatura en la conversió i en la constant de velocitat k. També es calcularà 
l’energia d’activació i s’expressarà l’equació d’Arrhenius.  

 

 Càlcul de les conductivitats iòniques                     

Per calcular les conductivitats iòniques serà necessari utilitzar la següent 
equació: 

 

𝝀𝝀𝑶𝑶𝑶𝑶− − 𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶− =
(𝒌𝒌𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶 − 𝒌𝒌𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑵𝑵𝑵𝑵) · 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

𝑪𝑪𝟏𝟏
 �
Ω−𝟏𝟏𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒆𝒆𝒆𝒆 · 𝒈𝒈

�    

On: 

• λOH
- = Conductivitat iònica de l’espècie OH-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

• λEtO
- = Conductivitat iònica de l’espècie R-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

• ᴋNaOH = Conductivitat mesurada de la dissolució de NaOH (S/cm). 
• ᴋEtONa = Conductivitat mesurada de la dissolució de EtONa (S/cm). 
• C0 = Concentració inicial (mol/litre). 

 

 Determinació de la conversió del reactor                     

 

Per trobar el càlcul del cabal total que entra al reactor, caldrà sumar el cabal del 
reactiu 1 (acetat d’etil) i el cabal del reactiu 2 (hidròxid de sodi): 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄𝑡𝑡𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 

PRÀCTICA 3 

DEPENDÈNCIA DE LA CONSTANT DE VELOCITAT AMB LA 
TEMPERATURA 

 

INTRODUCCIÓ 
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Per realitzar el càlcul de la concentració inicial que entra al reactor utilitzarem la 
següent equació: 

𝐶𝐶𝐴𝐴0′ =
𝑄𝑄1

𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2
· 𝐶𝐶𝐴𝐴0 

On: 

• CA0’ = Concentració inicial que entra al reactor (mol/l). 
• Q1 = Cabal del reactiu 1 (l/h). 
• Q2 = Cabal del reactiu 2 (l/h). 
• CA0 = Concentració inicial de la dissolució (mol/l). 

Les equacions que s’utilitzaran per calcular la conversió i la concentració al 
llarg del temps en el reactor són: 

𝐶𝐶𝐴𝐴 =
(𝐾𝐾𝑡𝑡=0 − 𝐾𝐾𝑡𝑡=𝑡𝑡) · 103

𝜆𝜆𝑂𝑂𝑂𝑂− − 𝜆𝜆𝐸𝐸𝑡𝑡𝑂𝑂−
 

On: 

• CA = Concentració de sortida del reactor fins arribar a estat estacionari 
(mol/l) 

• Kt=0 = Conductivitat a temps 0 (S/cm). 
• Kt=t  = Conductivitat a temps t (S/cm). 

• λOH
- = Conductivitat iònica de l’espècie OH-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

• λEtO
- = Conductivitat iònica de l’espècie EtO-  �Ω

−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2

𝑒𝑒𝑒𝑒·𝑔𝑔
�. 

 

𝑋𝑋𝐴𝐴 =
(𝐶𝐶𝐴𝐴0′ − 𝐶𝐶𝐴𝐴)

𝐶𝐶𝐴𝐴0′
 

On:  

• XA = Conversió al llarg del temps. 
• CA0’ = Concentració inicial que entra al reactor (mol/l). 
• CA = Concentració de sortida del reactor fins arribar a estat estacionari 

(mol/l). 
 

Quan observem a les dades que la conductivitat s’ha estabilitzat, fem una 
mitjana dels valors de la conversió (Xa) per saber quina és la conversió del 
reactor tubular. 
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 Determinació de la constant de velocitat k i obtenció de l’equació 
d’Arrhenius              
        

Per calcular el temps de residència del reactor (τ), s’utilitzarà la següent 
equació: 

𝜏𝜏 =
𝑉𝑉 (𝑚𝑚)
𝑄𝑄(𝑚𝑚/𝑠𝑠)

  

On: 

• V = Volum del reactor (0,4099 Litres). 
• Q = Cabal total que entra al reactor. 

 

Les equacions utilitzades per al càlcul de la constant de velocitat k i de l’energia 
d’activació són les següents: 

𝑘𝑘 =  
1
𝜏𝜏

· �
1
𝐶𝐶𝐴𝐴
−

1
𝐶𝐶𝐴𝐴0′

�  

On: 

• k = Constant de velocitat (L/mols·s) 
• τ = Temps de residència del reactor 
• CA0’ = Concentració inicial que entra al reactor (mol/l). 
• CA = Concentració de sortida del reactor fins arribar a estat estacionari 

(mol/l). 
 

 

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 · 𝑒𝑒
−𝐸𝐸𝑎𝑎

𝑅𝑅𝑅𝑅�  (𝐸𝐸𝑒𝑒.  𝑑𝑑′𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠) 

Si aïllem: 

ln𝑘𝑘 = −
𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

+ ln𝐴𝐴 

 

On: 

• k = Constant de velocitat (L/mols·s) 
• Ea = Energia d’activació d’Arrhenius  
• A = Factor preexponencial d’Arrhenius. 
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• T = Temperatura (K) 
• R = constant dels gasos: 8,314 J/mol·K ; 1,989 cal/mol·k 

 

Mitjançant el pendent de la recta de regressió resultant de la gràfica que 
relaciona lnk vs 1/T, obtindrem l’energia d’activació. 

 

DURACIÓ APROXIMADA: 4 hores. 

 

 

 Estudiar la dependència de la velocitat i de la conversió amb la 
temperatura. 

 Calcular l’energia d’activació per al reactor tubular a partir de les dades 
obtingudes a diferents temperatures. 

 Expressar l’equació d’Arrhenius. 
 
 
 
 

Es necessiten els reactius següents: 
 
 Acetat de sodi 0,01 M. 
 Acetat de d’etil 0,01 M. 
 Hidròxid de sodi 0,01 M. 

 
 

 
 Bec de bunsen 
 2 Vasos de precipitats 
 Trespeus 
 Reixeta 
 2 Matrassos aforats 
 Balança  
 Espàtula 
 Termòmetre 

 

 

 

REACTIUS 

MATERIAL DE LABORATORI 

OBJECTIUS 
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  Per realitzar aquesta pràctica, es disposa de l’equip següent: 

 Planta pilot del reactor: 
 

 
 

 Interfase de l’equip:  
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 Determinació de les conductivitats iòniques 
 

 
 

1)  Preparar les dissolucions: Acetat de sodi 0,01M i hidròxid 
 de sodi  0,01M. 

2) Iniciar el programa SACED-QRFT i la interfase. 
3) Introduir part de la dissolució d’acetat de sodi en un vas de 
 precipitats. 
4) Engegar el bec de bunsen i col·locar el trespeus i la reixeta. 
5) Escalfar la dissolució fins a 25ᵒC (amb l’ajuda del 
 termòmetre  s’observa la temperatura) i es mesura la 
 conductivitat mitjançant  la sonda de conductivitat de 
 l’equip. Anotar la mesura de la conductivitat. 
6) Escalfar la dissolució fins a 35ᵒC i tornar a mesurar i anotar 
 la conductivitat. 
7) Escalfar la dissolució fins a 45ᵒC i tornar a mesurar i anotar 
 la conductivitat. 
8) Repetir tot el procés experimental amb la dissolució 
 d’hidròxid de sodi. 
 
 

 
 

 Determinació experimental de la conversió del reactor tubular a 
25,35 i 45 ᵒC                     
 

  
 

1) Preparar 8 L d’acetat d’etil 0,01 M i 8 L d’hidròxid de sodi 
0,01 M. 

2) Introduir els reactius preparats anteriorment en els 
dipòsits: 
Dipòsit 1: Acetat d’Etil. 
Dipòsit 2: Hidròxid de Sodi. 

3) Iniciar el programa SACED-QRFT i la interfase. Prémer 
“START” i donar un nom a l’arxiu. 

4) Posar la clau de pas de sota els rotàmetres en posició de 
recirculació (cap a la dreta), i engegar la bomba del dipòsit 
1 (AB-1) i la del dipòsit 2 (AB-2). D’aquesta manera, es 

PROCEDIMENT 
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podran regular els cabals de circulació mitjançant la 
rodeta.   

5) Realitzar l’experiència amb un cabal igual per als dos 
reactius, serà del 60% en el rotàmetre 1, i del 40% en el 
rotàmetre 2. Amb aquests percentatges es tindrà un cabal 
de 2,7 l/h per a cada reactiu. Deixar els cabals en re-
circulació uns 10 minuts aproximadament fins que 
s’estabilitzin.  

6) Omplir el bany termostàtic amb aigua destil·lada i a la 
casella del PID 1, posar una temperatura de 25ᵒC, i marcar 
la casella del PID 1, que posarà en funcionament 
l’actuador AR-1 i escalfarà l’aigua del bany termostàtic fins 
a 25ᵒC. 

7) Quan l’aigua del bany termostàtic està a la temperatura 
desitjada, procedir a omplir la camisa del reactor tubular 
posant en marxa la bomba AB-3. Cal obrir la clau de purga 
(clau de pas petita de color negre que està a la part 
superior del reactor) i la clau  C1 i tancar la clau C2 fins 
que s’hagi omplert completament la camisa. Després obrir 
la clau C2 per tal que l’aigua de l’interior vagi re-circulant al 
bany termostàtic, i tancar la clau de purga. 

8) Col·locar la clau de pas de productes cap al conductímetre 
(tub P1), per poder mesurar la conductivitat a la sortida. 

9) Un cop els cabals s’han estabilitzat, posar la clau de pas 
de sota dels rotàmetres en direcció al reactor (cap a 
l’esquerra). Ara estan entrant els reactius al reactor. 

10)  Seleccionar a la pantalla del software “SAVE DATA” i  
marcar un interval de temps de 10 segons. 

11)  Un cop la cèl·lula de conductivitat marca un valor 
constant, el procés s’ha estabilitzat i ha acabat 
l’experiment. 

12)  Prémer el botó “STOP” a la pantalla del software i 
seguidament prémer “QUIT” per sortir del programa. 

13)  Finalment, desendollar el cable R1 de la part de darrere 
del mòdul de reactor per tal de buidar el tub del reactor. 

14)  Repetir l’experimentació  a 35 ᵒC i 45 ᵒC. 
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 Determinació de les conductivitats iòniques 
 
1. Prendre les dades experimentals de 𝒌𝒌𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑚𝑚 𝒌𝒌𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑵𝑵𝑵𝑵i calcular la diferència 
de conductivitats iòniques (𝝀𝝀𝑶𝑶𝑶𝑶− − 𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶−) per a cada temperatura: 
 

Temperatura 
(ᵒC) 

𝒌𝒌𝑵𝑵𝑵𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶 
(S/cm) 

𝒌𝒌𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶𝑵𝑵𝑵𝑵 
(S/cm) 𝝀𝝀𝑶𝑶𝑶𝑶− − 𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑶𝑶−    �

Ω−1𝑐𝑐𝑚𝑚−2

𝑒𝑒𝑒𝑒 · 𝑔𝑔
� 

 
 

25    
35    
45    

 
2. Comentar les dades experimentals i calculades obtingudes. 
3. Representar gràficament l’evolució de la conductivitat amb la 
temperatura per a l’acetat de sodi i l’hidròxid de sodi. 
 
 
 Determinació de la constant de velocitat k  
 
1. Omplir una taula amb les condicions d’operació de l’experimentació com 
la següent: 

 

T reactor 
(ᵒC) 

T reactor 
(K) 

QNaOH QAcOEt Qt (l/h) Qt(l/s) τ (s) 

       
       
       

 

 
2. Calcular la concentració i la conversió quan el procés s’ha estabilitzat a 
partir de les dades obtingudes (fer mitjana de CA i de XA quan el procés s’ha 
estabilitzat) i omplir una taula com la següent: 
 

T reactor 
(K) 

1/T Ca 
(mol/l) 

Xa k 
(l/mol·s) 

Lnk 

      
      
      

RESULTATS 
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3. Comentar les dades experimentals i calculades obtingudes. 
 
4. Representar gràficament l’evolució de la k respecte a la temperatura. 
 
5. Representar gràficament l’evolució de la conversió respecte a la 
temperatura. 
 
  
 Determinació de l’energia d’activació i de l’equació d’Arrhenius  

 

1. Representar gràficament ln k respecte a 1/T. 
 
2. Calcular l’energia d’activació (Ea) a partir del pendent obtingut en la recta 
de regressió de la gràfica (ln k vs 1/T). 
 
3. Expressar l’equació d’Arrhenius. 
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El comportament real dels reactors no s’ajusta experimentalment a les 
situacions d’un reactor ideal, perquè sempre existeixen desviacions que poden 
provocar una disminució en l’eficàcia del procés (canalitzacions, zones mortes, 
etc). Existeixen diversos mètodes que tenen en compte aquestes no idealitats 
que es veuen reflectides en el flux. Un d’aquests mètodes és mitjançant la 
distribució del temps de residència del material que circula a través del 
recipient. 

La distribució de temps de residència és el temps que triga un element de fluid 
(traçador) en recórrer el sistema des de l’entrada fins a la sortida del reactor. 

La determinació experimental de les funcions de distribució del temps de 
residència es realitza experimentalment mitjançant tècniques que s’engloben al 
grup de les “TÈCNIQUES ESTÍMUL-RESPOSTA”. S’estimula, és a dir, es 
pertorba el sistema a l’entrada i s’observa la resposta a la sortida, la qual és 
funció del mode de fluir a través del recipient. 

L’estímul és la introducció (o injecció) d’un traçador al corrent d’entrada, mentre 
que la resposta és la representació de la concentració de traçador al corrent de 
sortida en front al temps. El traçador és una substància fàcilment identificable 
(per exemple un compost radioactiu, un colorant, una solució elèctricament 
conductora, etc) la qual no ha de pertorbar el flux (ha de tenir les mateixes 
propietats físiques que el fluid a tractar) i no ha de reaccionar ni absorbir-se en 
el recipient. 

L’entrada en impuls consisteix en la introducció instantània de M kg o mols de 
traçador coneguts en el corrent de fluid que entra al reactor durant un temps 
determinat. 

En la següent imatge podem observar la resposta a l’entrada i a la sortida del 
reactor en un experiment de tipus impuls: 

PRÀCTICA 4 

DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL DE LA DISTRIBUCIÓ DEL 
TEMPS DE RESIDÈNCIA: EXPERIMENT D’IMPULS. 

 

INTRODUCCIÓ 
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A partir de les equacions de balanç de matèria podem trobar l’àrea i el temps 
mitjà de residència: 

 

À𝐴𝐴𝑒𝑒𝑄𝑄 =
𝑀𝑀
𝑒𝑒

   

𝑡𝑡̅ (𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚à 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑠𝑠𝑚𝑚𝑑𝑑è𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑄𝑄) =
𝑉𝑉
𝑒𝑒

  

 

On: 

• M = kg o mols afegits 
• q = cabal 
• V = volum 

En primer lloc, abans de començar l’experiment, s’ha de realitzar una corba de 
calibratge per tal de convertir les lectures de conductivitat a concentració.  

Després, realitzar l’injecció de l’impuls i es mesura la corba de resposta, 
Concentració (C) enfront el temps (t). Llavors: 

• S’observa si tot és consistent amb aquesta corba C enfront t¸ és a dir, 
que l’experiment s’ha realitzat adequadament i tot està bé. 

• Es canvia l’escala de la corba C enfront t per obtenir la corba Et  o la 
seva versió adimensional EƟ. 

• S’utilitza la corba E per inventar un model de flux o per trobar 
directament el comportament del reactor. 

 

   Pàgina 25 
 



 

La funció E(t) o de densitat de distribució de temps de residència (del corrent 
de sortida) és la freqüència de distribució d’edat dels elements de fluid que 
abandonen el recipient. Té unitats de fracció d’edat per unitat de temps. 

Per trobar la corba Et (la DTR) a partir de la corba experimental C enfront t es 
canvia simplement l’escala de concentració de mode que l’àrea sota la corba 
de resposta sigui la unitat. Per portar a terme aquest canvi es divideixen les 
lectures de concentració per M/v: 

 
 

Mentre que per passar a la funció adimensional haurem d’utilitzar les següents 
equacions: 

Ɵ =
𝑡𝑡
𝑡𝑡̅

=
𝑡𝑡 · 𝑒𝑒
𝑉𝑉

  

𝐸𝐸Ɵ = 𝑡𝑡̅ · 𝐸𝐸𝑡𝑡 =
𝑉𝑉
𝑒𝑒

· 𝐸𝐸𝑡𝑡 =
𝑉𝑉
𝑀𝑀

· 𝐶𝐶(𝑡𝑡)    

Així doncs, obtenim la corba en funció d’una escala de temps adimensionals: 
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 Interpretació física de les funcions de distribució                 

Per realitzar una interpretació física de les funcions de distribució i detectar quin 
flux defectuós presenta el comportament del reactor tubular cal visitar la pàgina 
60 del següent document: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12703/1/APUNTS%20DE%20REA
CTORS%20QU%C3%8DMICS.pdf 

 

 Model de tancs en sèrie 

Aquest és un model d’un sol paràmetre vàlid per a petites desviacions del flux 
en pistó amb l’avantatge de ser matemàticament senzill per a qualsevol tipus 
de cinètica. El model consisteix en considerar una hipotètica sèrie de tancs 
agitats iguals i ideals col·locats en sèrie, de manera que el paràmetre és el 
número de tancs. 

Suposem una entrada en impuls amb cabal (q) i volum (V) coneguts: 

 
                   

 

El temps de residència de cada tanc és:  

𝑡𝑡𝚤𝚤� =
𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑒𝑒

 

de manera que el temps de residència del conjunt de N tancs en sèrie és:  

𝑡𝑡̅ =
𝑉𝑉
𝑒𝑒

= 𝑁𝑁 ·
𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑒𝑒

= 𝑁𝑁 · 𝑡𝑡𝚤𝚤�  

Les escales adimensionals són:  

Ɵ𝑖𝑖 = 𝑡𝑡/𝑡𝑡𝚤𝚤�   

  Ɵ = 𝑡𝑡
𝑡𝑡̅
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Per calcular la corba de distribució de temps de residència s’utilitzaran les 
següents equacions: 

Per a N tancs: 

  𝐸𝐸(𝑡𝑡) =
1
𝑡𝑡̅
�
𝑡𝑡
𝑡𝑡̅
�
𝑁𝑁−1 𝑁𝑁𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)!
exp �−

𝑁𝑁 · 𝑡𝑡
𝑡𝑡̅
�  

𝐸𝐸(Ɵ) = 𝑡𝑡̅ · 𝐸𝐸(𝑡𝑡) =
𝑁𝑁(𝑁𝑁 · Ɵ)𝑁𝑁−1

(𝑁𝑁 − 1)!
exp(−𝑁𝑁 · Ɵ)  

En la següent figura podem observar les corbes E(Ɵ) per a diferents valors de 
N. Es demostra que a mesura que N augmenta les corbes tendeixen a ser cada 
cop més simètriques i gaussianes (s’aprecia a partir de N>20). Per a N>50 les 
corbes son ja pràcticament simètriques i gaussianes. 

 
 

 

   Pàgina 28 
 



 

Podem dibuixar la corba experimental E(Ɵ) en el gràfic per comparar amb les 
diferents corbes de E(Ɵ) per a diferents valors de N i observar quin d’ells 
reprodueix millor la situació experimental. 

A partir de la corba E(Ɵ) experimental es pot estimar el paràmetre del model, 
en aquest cas N, a partir de la següent equació: 

𝐸𝐸(Ɵ)𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚 =
𝑁𝑁

�2 · 𝜋𝜋 · (𝑁𝑁 − 1)
  

 

El valor de N pot resultar qualsevol valor positiu, no necessàriament enter, ja 
que e model és empíric. 

Quan N=0, el model indica l’existència d’un curtcircuit complet pel que no hi ha 
flux en el recipient. Si 0 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 1, el model representa una situació en la que hi 
ha curtcircuit i mescla. Quan N=1 s’obté mescla perfecta i a mesura que a N 
augmenta es perd mescla. Per a 𝑁𝑁 → ∞ el model indica flux en pistó. 

 

DURACIÓ APROXIMADA: 2 hores. 

 

 

 Estudiar el comportament  del reactor tubular a través de la distribució 
dels temps de residència. 

 Valorar quines alteracions presenta el reactor tubular a través de la 
resposta obtinguda en l’experimentació. 

 Determinar a quin nombre de tancs agitats ideals i iguals en sèrie 
equival el comportament del reactor tubular 
 
 
 
 

Es necessiten els reactius següents: 
 

 Clorur de potassi 0,01 M. 
 Aigua destil·lada. 

 
 

 
 1 vas de precipitats 
 1 matràs aforat 

OBJECTIUS 

REACTIUS 

MATERIAL DE LABORATORI 
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 Balança  
 Espàtula 

 

  Per realitzar aquesta pràctica, es disposa de l’equip següent: 

 Planta pilot del reactor: 
 

 
 
 

 Interfase de l’equip:  
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 Recta de calibratge                 
 
Inicialment, es prepara la dissolució de KCL 0,01 M. 

A continuació, caldrà realitzar una recta de calibratge amb diferents 
concentracions de KCl per tal de poder convertir les conductivitats 
mesurades en el conductímetre de l’equip a concentracions. 

Caldrà preparar les dissolucions necessàries de KCl que es mostren a la 
taula següent:  

Concentració  
(M) 

0 0,0002 0,0004 0,0006 

Conductivitat 
(µS/cm) 

    

 

Un cop s’han preparat les dissolucions, es mesura la conductivitat de 
cada una i s’anota en la taula anterior. A continuació s’ha d’elaborar la 
recta de calibratge en un full d’excel. 

 

 
 Seguiment de l’experiment                       

 
1) Introduir la dissolució preparada de KCl al dipòsit 1 i omplir 

el dipòsit 2 amb 2 litres d’aigua destil·lada. 
2) Engegar el programa SACED, prémer “START” i donar un 

nom per gravar l’arxiu. 
3) Accionar la bomba 2 (AB-2) per omplir el reactor d’aigua 

destil·lada i marcar un cabal del 45% (3,4 l/h). 

PROCEDIMENT 
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4) Posar la vàlvula de tres vies de sota el rotàmetre 1 en 
posició de recirculació (cap a la dreta) i en el rotàmetre 
marcar un cabal del 80% (3,4 l/h). Esperar uns 5-10 minuts 
fins que s’estabilitzin els cabals.  

5) Un cop el conductímetre marca un valor aproximadament 
constant i baix (aigua destil·lada), vol dir que ja s’ha 
omplert el reactor. A continuació, posar la vàlvula de tres 
vies del rotàmetre 1 en posició cap al reactor (cap a 
l’esquerra) i la vàlvula de tres vies del rotàmetre 2 en 
posició de recirculació (cap a la dreta). Al mateix temps 
prémer el botó de la pantalla “SAVE DATA”, i marcar un 
interval de 5 segons. 

6) Injectar KCl durant un temps d’un minut (60 segons). Un 
cop s’ha complert aquest temps, parar la bomba 1 (AB-1) i 
posar la vàlvula de tres vies del rotàmetre 2 en posició cap 
al reactor (cap a l’esquerra), assegurant que el cabal 
segueix al 45% de l’escala percentual (3,4 l/h). 

7) L’experiment acabarà quan el conductímetre marqui un 
valor aproximadament constant i baix (aigua destil·lada). 

8) Parar la bomba 2 (AB-2) i prémer el botó “STOP” a la 
pantalla. 

9) Finalment, desendollar el cable R1 de la part de darrere 
del mòdul de reactor per tal de buidar el tub del reactor. 

 
 

 
 

 
 Recta de calibratge               

   
1. Omplir la següent taula amb els resultats de les conductivitats de les   
concentracions mesurades. 

 

Concentració  
(M) 

0 0,0002 0,0004 0,0006 

Conductivitat 
(µS/cm) 

    

 
2.  Realitzar la recta de calibratge en un full d’excel. 
 
 
 
 
 

RESULTATS 
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 Interpretació física de les funcions de distribució              
 
1. Realitzar la corba Concentració vs temps, a partir de la recta de 
calibratge. 
 
2. Comparar la corba obtinguda experimentalment amb les corbes 
teòriques de flux no ideal i detectar quina alteració presenta el reactor 
tubular. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Model de tancs en sèrie              
 
1. Elaborar les corbes de les funcions de distribució C(t), E(t) i E(Ɵ). 
 
2. Elaborar les corbes de la funció adimensional E(Ɵ) per a N tancs. 
 
3. Comparar la corba E(Ɵ) obtinguda experimentalment amb les 
diferents corbes teòriques per a N tancs. 
 
4. Calcular empíricament el paràmetre N. 
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